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1. Identificação 
 
 

1.1. Informação Territoriais 
 

UF São Sebastião 

Estado São Paulo 

Área 403,34 Km² 

População 87.596 pessoas 

Fonte: IBGE 2017 

 

1.2. Secretaria de Saúde 
 
 

Nome do Órgão Secretaria de Saúde de São Sebastião 

Número CNES 6781675 

CNPJ 46.482.832/0001-92 

Endereço Rua Pref. Mansueto Pierotti, 391 - 1° Andar 

 

Email gabinetesaude@saosebastiao.sp.gov.br 

Telefone (12) 3891-3401 - Fax: (12) 3891-3418 

Fonte: 

 

1.3. Informações da Gestão 
 
 

Governador João Agripino da Costa Doria 

Secretário de Saúde em 

Exercício 

Wilmar Ribeiro do Prado 

E-mail secretário wilmarprado@hotmail.com 

Telefone secretário (12) 3891-3415/3418 

mailto:gabinetesaude@saosebastiao.sp.gov.br
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Fonte: 

 

1.4. Fundo de Saúde 
 

 

Lei de criação Lei 1195 

Data de criação 30/07/1997 

CNPJ 118171800001-15 

Natureza Jurídica Fundo Público 

Nome do Gestor do 

Fundo 

Wilmar Ribeiro do Prado 

Fonte: Fundo Municipal de Saúde / SESAU 
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1.5. Plano de Saúde 
 
 

Período do Plano de 

Saúde 

2018 - 2021 

Status do Plano RESOLUÇÃO COMUS Nº. 053/2017, de 12 de dezembro de 2017 

Fonte: Departamento de Planejamento em Saúde / SESAU 

 

1.6. Informações sobre Regionalização 

 

Região Área (Km²) População (Hab) Densidade 

São Sebastião 402,395 km² 87.596 pessoas 185,00 hab/km² 

Caraguatatuba 484,947 km² 119.625 pessoas 207,88 hab/km² 

Ubatuba 708,105 km² 89.747 pessoas 108,87 hab/km² 

Ilhabela 346,389 km² 34.333 pessoas 81,13 hab/km² 

Fonte: IBGE 2018 

1.7. Conselho de Saúde 
 

Instrumento Legal de Criação  Lei 813/91  

Endereço  Rua Prefeito Mansuetto Pierotti 391 - 1° andar - Centro 

E-mail  cmssaosebastiao@gmail.com 

Telefone  (12) 3891-3455 

Nome do Presidente Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 

 

 

Número de conselheiros por 

segmento 

Usuários 10 

Governo 04 

Trabalhadores 05 

Prestadores 01 

mailto:cmssaosebastiao@gmail.com
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Fonte: COMUS - Ano de referência: 2018 

 

1.8. Casa Legislativa 

 

1º RDQA 2018 

 
Data de entrega do 

Relatório 

2º RDQA 2018
   

 
Data de entrega do 

Relatório 

3º RDQA 2018 
 

Data de entrega do  

         Relatório 
 

22/05/ 2018 18/09/2018          19/02/2019 
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2. Introdução 

 

 A Secretaria de Saúde de São Sebastião apresenta seu Relatório de Gestão- RAG 2018 em 

cumprimento as Leis nº. 8.080/90 de 19/09/90, 8.142/90 de 28/12/90, o Decreto N° 7.508 de 

28/06/2011 e a Lei Complementar nº. 141/2012, que regulamenta o artigo 3° da Constituição 

Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. 

 O RAG é o instrumento de planejamento que evidencia os resultados alcançados na 

execução da Programação Anual de Saúde, apurados com base no conjunto de ações, metas e 

indicadores desta, e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de 

Saúde e às Programações seguintes além de comprovar a aplicação dos recursos financeiros 

repassados do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde Municipal de Saúde. 

 O presente Relatório utiliza como referência a Programação Anual de Saúde de 2018 e foi 

elaborado com o objetivo de avaliar as ações realizadas, os resultados alcançados pelos diferentes 

setores em 2018, além de comprovar e sistematizar as informações e as aplicações dos recursos 

repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município. 

 Na Programação Anual de Saúde de 2018 foram elencados os eixos abaixo relacionados 

que ora serão analisados: 

Eixo I - Qualificação do Acesso aos Serviços e Ações de Saúde que engloba a Atenção 

Básica ao Cidadão, a Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar e a Assistência 

Farmacêutica e de Enfermagem; 

Eixo II - Aperfeiçoamento dos Serviços de Vigilância em Saúde; 

Eixo III - Gestão do Sistema de Saúde. 

 Sua elaboração contou com a participação dos Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, 

responsáveis pelo planejamento, implantação e avaliação das ações realizadas nos serviços 

municipais de saúde, sendo apresentado, discutido e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde 

– COMUS. 
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 Análises e Considerações sobre Introdução 

São Sebastião é um município localizado no Litoral Norte do Estado de São Paulo, com 

área territorial de 403,34Km², com cerca de 65 % da área total ocupada pelo Parque Estadual da 

Serra do Mar que tem uma área de 271,40 km². A latitude do distrito sede do Município é -

23,4536°, a Longitude é -45,2435° e sua altitude é de 1m. 

A emancipação Política do Município ocorreu em 16 de Março de 1636, seu Padroeiro é 

São Sebastião comemorado em 20 de Janeiro. 

Antes da colonização portuguesa, a região de São Sebastião era ocupada por índios 

Tupinambás ao norte e Tupiniquins ao sul, sendo a serra de Boiçucanga – localizada a 30 km ao 

sul da cidade - uma divisa natural das terras das tribos naquela época. 

O município recebeu este nome em homenagem ao Santo do dia em que passou ao largo 

da Ilha de São Sebastião - hoje Ilhabela - a expedição de Américo Vespúcio: 20 de janeiro de 1502. 

As principais atividades econômicas do município são o Turismo, a pesca, o terminal 

petrolífero e atividades portuárias. 

São Sebastião possui uma área portuária, sendo um dos seus maiores trunfos o fato do 

porto de São Sebastião ter boa localização geográfica em relação às indústrias e centros 

consumidores, cuja produção é voltada ao comércio exterior, tanto em importação quanto 

exportação. O Porto de São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, 

empresa vinculada à Secretaria de Estado de Transportes. 

O município se destaca nas atividades portuárias do Terminal Marítimo Almirante Barroso - 

TEBAR, especializado na carga e descarga de granéis líquidos (petróleo e derivados), de 

propriedade da Petrobras e por ela operado. São Sebastião está localizado num ponto central entre 

as duas maiores cidades brasileiras: São Paulo e Rio de Janeiro, além da proximidade das cidades 

industrializadas do Vale do Paraíba, Campinas e Sul de Minas Gerais. 

O Terminal Marítimo Almirante Barroso - TEBAR é uma referência importante na 

infraestrutura econômica da região, como potencializador de outros investimentos. 

São Sebastião pertence à Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, faz 

parte da Regional de Saúde de Taubaté – Departamento Regional de Saúde -17, engloba 39 

municípios, que na área da Saúde estão subdivididos em Colegiados de Gestão Regional conforme 

segue: 
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 Comissão Intergestora Regional do Circuito da Fé e Vale Histórico: Composto por 17 

municípios: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, 

Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São José do 

Barreiro e Silveiras. 

 Comissão Intergestora Regional do Litoral Norte: Composto por 04 municípios: 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba 

 Comissão Intergestora Regional do Vale do Paraíba e Região Serrana: Composto por 10 

municípios: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, 

Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luís do 

Paraitinga, Taubaté e Tremembé. 

 Comissão Intergestora Regional Alto Vale do Paraíba: Composto por 08 municípios: 

Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São 

José dos Campos. (PAREPS, 2008). 

 A Comissão Intergestora Regional do Litoral Norte - CIRLN é composta por quatro 

municípios com especificidades regionais que a diferencia dos demais pertencentes à DRS-

17 Taubaté. 

 

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade 

 
3.1 População estimada por sexo e faixa etária Período: 2012 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor de 1 ano 621 576 1.197 

1 a 4 anos 2.300 2.261 4.561 

5 a 9 anos 3.023 3.055 6.078 

10 a 14 anos 3.463 3.374 6.078 

15 a 19 anos 3.376 3.170 6.546 

20 a 29 anos 7.024 7.156 14.180 
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30 a 39 anos 6.726 6.804 13.530 

40 a 49 anos 5.136 5.027 10.163 

50 a 59 anos 3.841 3.518 6.999 

60 a 69 anos 1.814 1.874 3.688 

70 a 79 anos 817 966 1783 

80 anos e mais 304 478 782 

Total 38.085 38.259 76.344 

Fonte: DATASUS 

3.2 Nascidos Vivos 
 

Número de nascidos vivos por residência da mãe. 
 

Unidade 
Federação 

2014 2015 2016 2017 2018 

 1323 1354 1242 1290 1282 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) Data da consulta: 

21/03/2019 

 
3.3 Principais causas de internação 

 
3.4 Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10. 

 
 

 

Capítulo 

CID-10 

2012 2013 2014 2015 2016 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 10 20 15 18 17 

II. Neoplasias (tumores) 67 93 87 81 78 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 1 3 0 1 4 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 21 26 21 22 22 

V. Transtornos mentais e comportamentais 2 5 2 4 5 

VI. Doenças do sistema nervoso 7 9 6 10 6 
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VII. Doenças do olho e anexos - - - - - 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 72 99 73 88 98 

X. Doenças do aparelho respiratório 40 52 38 58 45 

XI. Doenças do aparelho digestivo 19 20 30 25 23 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 3 1 - 2 1 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 3 1 - 3 3 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 8 9 8 10 14 

XV. Gravidez parto e puerpério 1 - - 1 - 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 8 10 10 5 8 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 
3 4 1 1 7 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 40 52 46 42 44 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - - - - - 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 53 64 70 63 83 

XXI. Contatos com serviços de saúde - - - - - 

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - - 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: 
22/03/2019 

 

Análise e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade 

A Projeção de População Residente em 2018, feita pelo IBGE para o município de São 

Sebastião aponta uma população estimada de 87.596 habitantes. 

O perfil demográfico do município mostra a transição da forma piramidal, característica de 

países subdesenvolvidos onde o número de nascimentos é grande onde se observa a diminuição 

gradativa de uma faixa etária para outra e a redução da natalidade. 

Existe uma concentração da população economicamente ativa (20 a 49 anos) e um 

aumento do número de idosos que nos remetem a necessidade de adoção de políticas voltadas a 

população adulta e idosa, a prevenção e controle de doenças e agravos não transmissíveis, como 

Diabetes Mellitus, a Hipertensão, a Obesidade e o Tabagismo visando uma vida longa e saudável. 
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O constante fluxo migratório existente na região do Litoral Norte faz com que a Central de 

Regulação Municipal estime uma população de aproximadamente habitantes que se multiplica nos 

finais de semana, feriados e que na temporada de verão chega a aproximadamente 350.000 

pessoas. 

Abaixo apontamos a avaliação da morbi-mortalidade que permite observar as causas de 

adoecimento e morte dos moradores do Município e indica caminhos e ações a serem tomadas 

pelos gestores da saúde.A primeira causa de internação no município é está relacionada à 

gravidez, parto e puerpério que avaliamos como normais, demandando por parte do município 

trabalhar com as gestantes ações educativas e assistenciais, quanto aos fatores que levaram a 

internação, quando relacionadas as doenças do aparelho genito urinário, entretanto a principal 

causa refere-se ao momento o parto. 

A segunda causa de internação são as referentes às Doenças do Aparelho Circulatório, 

repetindo o ocorrido em 2017 e continuam merecendo continua observação e ampliação do leque 

de ações da atenção básica visando sua redução. 

Em 2018 as internações por doenças infecciosas e parasitárias aparecem como terceira 

causa de internações chamando a atenção para questões ligadas aos aspectos sociais e 

econômicos de vida da população, merecendo orientações e cuidados quanto às condições de 

habitação, qualidade de vida e alimentação entre outros. 

As internações por neoplasias e tumores requerem nosso olhar para orientação e 

prevenção junto à população alvo com a finalidade de captar precocemente os casos. 

 

4. Dados da Produção de Serviços no SUS 

 
4.1. Produção de Atenção Básica Complexidade: Atenção Básica 

 

Grupo procedimento 

Sistema de Informações Ambulatoriais 

Qtd. aprovada 

01 Ações de promoção e prevenção em 

saúde 

15.713 

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 38.355 
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03 Procedimentos clínicos 156.639 

04 Procedimentos cirúrgicos 5.517 

08 Ações complementares da atenção à 

saúde 

284 

Total 216.508 

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Data da consulta: 
 

 

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos 
 

 
Caráter de atendimento: Urgência 

 
 

Grupo procedimento 
Sistema de Informações 

Ambulatoriais 

Sistema de 

Informações 

Hospitalares 

Qtd. 

aprovada 

Valor 

aprovado 

AIH 
Pagas 

Valor 
total 

01 Ações de promoção e prevenção 

em saúde 

- - 4.972 3.609.709,6
2 

02 Procedimentos com finalidade 

diagnóstica 

- - - - 

03 Procedimentos clínicos - - - - 

04 Procedimentos cirúrgicos - - - - 

05 Transplantes de orgãos, tecidos 

e células 

- - - - 

06 Medicamentos - - - - 

07 Órteses, próteses e 

materiais especiais 

- - - - 

08 Ações complementares da 

atenção à saúde 

- - - - 

Total - - 4.972 3.609.709,6
2 

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: 22/03/19 

 

 



[DIGITE TEXTO] 

 

14  

4.3 - Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização 
Forma organização: 030108  
Atendimento/Acompanhamento psicossocial, 030317 Tratamento dos 
transtornos mentais e comportamentais 

 
 

Forma organização 
Sistema de Informações 

Ambulatoriais 

Sistema de 

Informações 

Hospitalares 

Qtd. 
aprovada 

Valor 

aprovado 
AIH Pagas Valor 

Total 

030108 Atendimento/Acompanhamento 
psicossocial 

  - - 

030317 Tratamento dos transtornos 
mentais e comportamentais 

  - - 

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)  

Data da consulta: 22/03/19 

 

4.4 Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo 
de Procedimentos 

 

 

 

 
Grupo procedimento 

Sistema de Informações 

Ambulatoriais 

Sistema de Informações 

Hospitalares 

Qtd. 

aprovada 

Valor 

aprovado 

AIH 
Pagas 

Valor total 

01 Ações de promoção e 

prevenção em saúde 

25.246 - - - 

02 Procedimentos com 

finalidade diagnóstica 

603.515 386.595,34 1 224,56 

03 Procedimentos clínicos 846.334 1.920.094,58 3.577 2.707.341,34 

04 Procedimentos cirúrgicos 6.818 20.802,92 1.989 1.200.157,88 

05 Transplantes de orgãos, 

tecidos e células 

- - - - 

06 Medicamentos - - - - 

07 Órteses, próteses e 

materiais especiais 

108 
 

- - - 

08 Ações 

complementares da 

atenção à saúde 

284 - - - 

Total 1.482.305 2.327 5.567 - 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: 22/03/19 
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4.5 - Produção de Assistência Farmacêutica (Esse item refere-se ao 

componente especializado da assistência farmacêutica, sob 

gestão da esfera estadual. Portanto, não há produção sob gestão 

municipal). 

 

Subgrupo proced: 0604 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
 

 

 
Grupo Procedimento 

Sistema de Informações Ambulatoriais 

Qtd. aprovada Valor aprovado 

06 Medicamentos   

Total   

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Data da consulta: 

  

 4.6 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos 

 

 

 

Grupo Procedimento 

Sistema de Informações 

Ambulatoriais 

Qtd. 

aprovada 

Valor 

aprovado 

01 Ações de promoção e prevenção 
em saúde 

1.100 - 

02 Procedimentos com finalidade 
diagnóstica 

- - 

Total 1.100 - 

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Data da consulta: 
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5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS 

 

5.1 Por tipo de estabelecimento e gestão 

 

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos 

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total 

FARMÁCIA - - 2 2 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE 

URGENCIA 

- - 6 6 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA - - 29 29 

TELESSAUDE - - - - 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - - 2 2 

HOSPITAL GERAL - - 1 1 

CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS - - - - 

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA - - - - 

CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE 

ORGAOS ESTADUAL 

- - - - 

HOSPITAL ESPECIALIZADO - - - - 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) - - 13 13 

UNIDADE MISTA - - - - 

LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN - - - - 

POSTO DE SAUDE - - - - 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE -  -  

CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E 

OU HEMATOLOGICA 

- - - - 

CONSULTORIO ISOLADO - - 126 126 

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE - - 1 1 

PRONTO SOCORRO GERAL - - 1 1 

COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO 

DE TRABALHADORES NA SAUDE 

- - - - 

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE - - 3 3 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE - - 2 2 

CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - - - - 

POLO ACADEMIA DA SAUDE - - - - 

POLICLINICA - - - - 
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PRONTO ATENDIMENTO - - 1 1 

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO - - 1 1 

UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA - - 1 1 

Total - - 190 190 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  

 

 5.2 Por Natureza Jurídica – PERIODO 2018 

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica 

Natureza Jurídica Municipal Estadual Dupla Total 

ADMINISTRACAO PÚBLICA 

ASSOCIACAO PUBLICA - - - - 

ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - - - - 

MUNICIPIO 51 - - 51 

ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - - - - 

ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO 

DISTRITO FEDERAL 

- - - - 

AUTARQUIA FEDERAL - - - - 

AUTARQUIA ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL - - - - 

ENTIDADES EMPRESARIAIS- 

SOCIEDADE ANONIMA FECHADA - - - - 

EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 44 - - 44 

SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - - - - 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE 

NATUREZA EMPRESARIA) 

- - - - 

SOCIEDADE SIMPLES PURA - - - - 

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS- 

ASSOCIACAO PRIVADA 2 - - 2 

ENTIDADE SINDICAL - - - - 

PESSOAS FISICAS 

EMPRESA INDIVIDUAL IMOBILIARIA - - - - 

PESSOAS FÍSICAS 95 - - 95 

Total 193 - - 193 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) Data da consulta 22/03/19 
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5.3  Consórcios em saúde 
 

 

Nome do Consórcio: 

CNPJ: 

Área de atuação: 

Data de 

adesão: 

/ / /   

 
Natureza jurídica: 

( ) Direito Público 

( ) Direito Privado 

Fonte: 

 
Obs: Caso o ente não participe de consócios em saúde, não há necessidade de preenchimento desse dado. 

 

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS 

A Rede Municipal de Saúde está organizada de forma hierarquizada e regionalizada 

para realização do conjunto de ações e serviços oferecidos pela Gestão Pública em 

cumprimento da Lei n° 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde - LOS, que regula as ações do 

Sistema Único de Saúde em todo território nacional estabelecendo as diretrizes para o 

gerenciamento e a descentralização. A Lei Orgânica da Saúde - LOS estabelece ainda as 

competências de cada esfera de Governo seja Municipal, Estadual ou Federal. 

O Município observa a Lei n° 8.142/90 que regulamenta a LOS e baliza as ações 

municipais quanto à observação da:  

Participação e do papel das comunidades na gestão do SUS, Promoção da equidade; 

Pratica da Universalidade de acesso e a Integralidade da Assistência 
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A gestão da Atenção Básica Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município - é 

feita pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião que é uma entidade jurídica sem fins 

lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública com autonomia institucional, gerencial, 

patrimonial, orçamentária e financeira que integra a administração indireta do Município possui 

conselhos Curador e Fiscal, CNPJ e Estatuto Social registrado em cartório e publicado por 

decreto. 

A equipe de coordenação a partir do levantamento realizado no planejamento 

estratégico propôs a reorientação da estrutura da rede municipal com vistas a ampliar a 

sinergia entre os níveis de atenção organizando as equipes conforme a proposta feita pelo 

Ministério da Saúde: 

Criando equipes parametrizadas e; Constituindo os Núcleos de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) integrada com a rede de especialidades, os serviços de urgência e 

emergência e a Rede Hospitalar dentro da perspectiva das Redes Regionais de Atenção à 

Saúde (RRAS) em fase de elaboração de projeto. 

 

 Rede Instalada, Atenção Básica, São Sebastião, 2018. 
 
 

ÁREA QUANT UNIDADES CNES 

 

UBS 

 

03 

UBS Morro do Abrigo 2765918 

UBS Enseada 2765853 

UBS Boiçucanga 2765772 

Centro de 

Saúde 

02 CS Centro 2086824 

CS Topolândia 2765861 

Banco de 

Leite Humano 

 

01 

Centro de Incentivo ao 

Aleitamento Materno e 

BLH 

3255603 

  USF Boracéia 2765764 
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ESF 

 

 

 

 

 

 

22 

USF Barra do Una 2765756 

USF Barra do Sai 2766132 

USF Juqueí I 2765810 

USF Juqueí II 7470134 

USF Camburi 2765772 

USF Boiçucanga I 2765888 

USF Boiçucanga II 2765888 

USF Maresias I 2765896 

USF Maresias II 2765896 

USF Barequeçaba 2766124 

USF Varadouro 2765861 

USF Olaria 2765861 

USF Itatinga I 2765861 

USF Itatinga II 2765861 

USF Centro 2765780 

USF Pontal da Cruz 2765829 
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  USF Morro do Abrigo 2765918 

USF Enseada I 2765853 

USF Enseada II 2765853 

USF Canto do Mar 3425274 

USF Jaraguá 2765802 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESB 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

ESB Barra do Uma 2765756 

ESB Juqueí I 2765810 

ESB Juqueí II 7470134 

ESB Boiçucanga I 2765888 

ESB Maresias I 2765896 

ESB Maresias II 2765896 

ESB Barequeçaba 2766124 

ESB Varadouro 2765861 

ESB Itatinga I 2765861 

ESB Itatinga II 2765861 

ESB Centro 2765780 

ESB Enseada I 2765853 

ESB Enseada II 2765853 

ESB Canto do Mar 3425274 

ESB Camburí 2765772 
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ESB Morro do Abrigo 2765918 

ESB Olaria 2765861 

ESB Jaraguá 2765802 

ESB Pontal da Cruz 2765829 

ESB Boiçucanga II 2765888 

ESB Barra do Saí 2766132 

Equipe de 

Saúde 

Mental 

01 CAPS I 2766043 

01 CAPS AD 7143486 

Fonte: SESAU-UAC 

 

 Rede Instalada - Atenção Especializada, Município de São Sebastião - 2018 

 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

ÁREA QUANT UNIDADE CNES 

CEO 01 CEO I 2766086 

LRPD 01 LRPD – CS Topolândia 6476406 

Banco de Leite Humano / 

Centro de Incentivo ao 

Aleitamento Materno 

 

01 

Centro de Incentivo ao 

Aleitamento Materno e BLH 

 

3255603 

CAPS  

02 

CAPS I 2766043 

CAPS AD 7143486 

Ambulatório Infectologia  CEMIN 8003815 
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01 

At. Saúde Auditiva 01 CS Topolândia 2765861 

 

Fisioterapia 

 

 

03 

CS Topolândia 2765861 

CS Boiçucanga 2765888 

Hospital de Clínicas de São 

Sebastião 

2765934 

Reabilitação  

02 

CS Topolândia 2765861 

CS Boiçucanga Municipal 

  Fonte: SESAU-UAC 
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Rede Instalada – Serviços de Diagnose, Município de São Sebastião - 2018 

 

SERVIÇO DE DIAGNOSE 

ÁREA QUANT. UNIDADE CNES 

 

Radiologia 

 

03 

ECORAD 3549828 

Hospital de Clínicas de 

São Sebastião 

2765934 

Pronto Atendimento de Boiçucanga 2766116 

 

ECG 

 

03 

Hospital de Clínicas de 

São Sebastião 

2765934 

Pronto Atendimento de Boiçucanga 2766116 

CS Centro 2086824 

 

USG 

 

03 

ECORAD 3549828 

CS Centro 2086824 

AME - Caraguatatuba 6233848 

Tomografia 

Computadorizada 

03 CADI 3549828 

AME - Caraguatatuba 6233848 

Ressonância Magnética 02 Tomocenter  

Santa Casa S. José  

Endoscopia Digestiva Alta 02 ECORAD 3549828 

AME - Caraguatatuba 6233848 

EEG 02 ECORAD 3549828 
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AME - Caraguatatuba 6233848 

        Fonte: SESAU-UAC 

 
 

Quadro 17- Rede Instalada – Vigilância em Saúde, Município de São Sebastião, 2015. 

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

ÁREA QUANT UNIDADE CNES 

Vigilância Sanitária 01 Unidade de Vigilância em Saúde 8000336 

Vigilância 

Epidemiológica 

01 Unidade de Vigilância em Saúde 8000336 

Centro de Controle de 

Zoonoses 

01 Centro de Controle de Zoonoses 5308038 

        Fonte: SESAU- UAC 

 

A Assistência Farmacêutica passou a constar no organograma da Secretaria de Saúde 

de São Sebastião e é um setor essencial para atingir diversos objetivos da saúde que 

permeiam a utilização de medicamentos para o controle terapêutico de diversas patologias 

motivo pelo qual foi inclusa no organograma atual da Secretaria de Saúde. 

Os dispensários atuais necessitam de adequações (estruturais e informacional) que 

garantam a eficiência dos serviços atuais, além de uma efetiva estrutura de Gestão de 

Pessoas, de forma a garantir a continuidade dos serviços ofertados.
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Abaixo quadro demonstrativo da Rede instalada da Assistência Farmacêutica: 

Rede Instalada – Assistência Farmacêutica, Município de São Sebastião, 2018 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Área Quantidade Unidade 

Dispensário - Componente da Atenção Básica 10 - 

Dispensários Especialidades 03  

Especialidades 03 - 

Alto Custo 01 - 

       Fonte: SESAU-UAC 

 

O município mantém em funcionamento a COPAME – Comissão de Padronização de 

Medicamentos e Correlatos e Equipamentos Médicos, da qual fazem parte: farmacêutico, 

medico assistente social, enfermeira, dentista, um auxiliar de cirurgião dentista e um 

assistente administrativo. A COPAME se responsabiliza pela atualização da Relação 

Municipal de Medicamentos – REMUME (baseada na RENAME). 

Fazem parte da COPAME profissionais de diferentes áreas: farmacêutico, médico, 

assistente social, enfermeira, dentista, um auxiliar de cirurgião dentista e um assistente 

administrativo. 

Em 2018, a COPAME manteve as ações para revisão terapêutica dos medicamentos 

que compõe a lista REMUME (Relação Municipal de Medicamentos), para manter as ações 

que tornam a lista municipal mais alinhada a política nacional externada via RENAME e vem 

discutindo alguns protocolos. 
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Rede Instalada – Central de Regulação, Município de São Sebastião, 2018 

 
 
 

CENTRAL DE REGULAÇÃO 

AREA QUANT. UNIDADE  

Ambulatorial 01 Centro Municipal de Regulação 3512347 

Hospitalar 01 Centro Municipal de Regulação  

TFD 00   

Fonte: SESAU- UAC 

 
 

O acesso a Rede de Atenção à Saúde tem como porta de entrada as Unidades de 

Saúde da Família, o Pronto Atendimento de Boiçucanga e o Pronto Socorro Municipal. A 

entrada para os setores secundário e terciário é feita por meio da Central de Regulação. 



[DIGITE TEXTO] 

 

28  

As Unidades de Saúde realizam atendimento das 7 às 17 horas, exceto as 

localizadas nos Bairros: Topolândia, Centro de Saúde e Boiçucanga, que funcionam até às 

21 horas. 

Quanto à estrutura física, no ano de 2018 foram realizadas adequações, reformas 

(UBS Boiçucanga e no Centro de Reabilitação Boiçucanga) continuidade de construção de 

novas unidades (CAPS I, CAPS AD e Centro de Saúde II). 

Na Atenção Básica foi realizada readequação predial e mudança da USF Jaraguá e 

locação do novo prédio da USF Barra do Sahy. Também foi criado o CIAMA costa sul.      

O Serviço de Urgência e Emergência no Município de São Sebastião é composto 

por: 

01 Pronto Atendimento na Costa sul do município e 01 Pronto Socorro no Centro da 

Cidade 

O Atendimento às Urgências/Emergências Pré-Hospitalares foi assumida pelo 

SAMU, que dispõe do telefone 192, o qual direciona o chamado a um dos cinco postos de 

atendimento distribuídos em locais estratégicos do Município. Este serviço conta com 

ambulância equipada para os primeiros socorros, com motorista e técnico de enfermagem, 

devidamente treinados e UTI móvel. 

O Pronto Atendimento de Boiçucanga possui equipe e equipamentos para 

atendimento de urgências/emergências 24 horas, além de contar com 08 leitos, sendo 04 

na sala de repouso/observação feminina e outros 04 na sala de repouso/observação 

masculina. 

A atenção hospitalar ainda é realizada pelo Hospital de Clínicas de São Sebastião 

que se encontra sob intervenção municipal desde Agosto de 2007, tendo o município 

assumido o comando do Hospital, por meio da assinatura de um Termo de Cooperação 

Institucional entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a Irmandade da Santa Casa 

Coração de Jesus. 

O Hospital conta com 100 leitos que atendem uma população SUS dependente de 

82,87% distribuídos conforme Tabela abaixo: 
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Número de Leitos Por Especialidade, Hospital de Clinicas, Município de São 

Sebastião, 2018 

 

ESPECIALIDADE EXISTENTE  

SUS 

NÃO 

SUS 

Cirúrgicos 15 13 2 

Clínicos 53 47 6 

Complementares 8 7 1 

Obstétrico 18 18 0 

Pediátrico 15 15 0 

Total 108 100 8 

Fonte: CNES - DATASUS 

 

 

As especialidades médicas existentes no hospital de clinicas de São Sebastião são: 

anestesiologia, buco-maxilo-facial, clínica médica, cardiologia, cirurgia geral, 

gastroenterologia, ginecologia, infectologia, neurologia clínica, neurocirurgia, nefrologia, 

oftalmologia, ortopedia, obstetrícia, patologia e citopatologia, psiquiatria, pediatria, 

pneumologia, radiologia clinica, ultrassonografia, traumatologia, terapia intensiva, urologia, 

cirurgia vascular e cirurgia plástica reparadora e estética, dermatologia. 

 

Os encaminhamentos para os Serviços de Referência são realizados por meio da 

Central de Regulação de Vagas Municipal, a saber: defeitos labiopalatais,  litotripsia, 

implante de marca-passo, cirurgia cardíaca, oncologia, cateterismo, cintilografia de 

perfusão, cirurgia torácica, colangiografia, papilotomia endoscópica, endoscopia 

retrógrada, serviços de cabeça e pescoço, câmara hiperbárica, Exames encaminhados 

para fora do município: angiografia, broncoscopia, cintilografia, cistoscopia, mapeamento 
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ósseo, mielograma, ressonância magnética e arteriografia. 

 

A Referência Regional para especialidades e alguns Serviços Auxiliares de 

Diagnóstico e Tratamento é o Ambulatório Médico de Especialidades - AME, localizado em 

Caraguatatuba que oferece retaguarda ao Município para consultas especializadas e 

exames (cardiologia, linha de cuidado hipertensão, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, 

cirurgia plástica, cirurgia plástica periorbitária, cirurgia vascular, coloproctologia, 

dermatologia, endocrinologia, gastroclínica, ginecologia, mastologia, neurologia, 

obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, psicologia, 

reumatologia, urologia, avaliação urodinâmica, colonoscopia, eletroencefalograma em 

vigília e sono, endoscopia digestiva alta, mamografia bilateral, monitorização ambulatorial 

de pressão arterial –MAPA, nasolaringoscopia, prova de função pulmonar simples, teste de 

esforço/teste ergométrico, tomografia e ultrassonografia). 

 

O município utiliza ainda como referência o Hospital Regional do Vale do Paraíba 

(cateterismo, neurocirurgia, oftalmologia–cirurgico, oncologia, otorrinolaringologia, 

urologia), o Hospital Pio XII de São José dos Campos (cirurgia bariátrica, cirurgia cardíaca 

adulto e infantil, ecocardio transesofágico), o Hospital Universitário (cirurgia cabeça e 

pescoço, cirurgia torácica, fonoaudiologia-avaliação auditiva, oftalmologia, ortopedia, 

hematologia, pneumologia, nefrologia pediátrica) UNICAMP – Campinas (Genética). A 

Secretaria da Saúde manteve contratos diretos com prestadores privados: Ressonância 

Magnética, Câmara Hiperbárica, Eletroneuromiografia, além da compra eventual de 

exames sem referência SUS, urgentes e de baixa demanda que são efetuadas por meio do 

Serviço Social. 

 

O município possui como serviços próprios a: ultrassonografia convencional e 

doppler, radiologia clínica, eletrocardiografia, fisioterapia, tomografia, densitometria óssea, 

colonoscopia, exames de diagnose em oftalmologia, colonoscopia e exames de diagnose 

em oftalmologia. 
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Como Referência Hospitalar: 

 

Hospital Regional  de  Taubaté: Cateterismo Cardíaco, Neurotrauma, Neurocirurgia e 

Oncologia, Vascular 

Hospital Universitário: UTI Neonatal e UTI Infantil (traumas) 

Santa Casa de São José dos Campos: UTI Neonatal, UTI Adulto, Ortopedia, Queimados. 

Hospital Chuí: Psiquiatria. 

Hospital Pio XII: Cardiologia (implante de marca passo); Vascular e Cirurgia Cardíaca; 

Santa Casa de Guaratinguetá: Queimados 

Beneficência Portuguesa e Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia: Hemodinâmica, 

Cirurgia Cardíaca e Vascular 

Hospital São Francisco de Assis de Jacareí: UTI Neonatal e Oncologia. Instituto do 

Coração - SP: Cirurgia Cardíaca Infantil. 

 

O Município aderiu ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica - PMAQ já no III° ciclo em quase 100% das unidades aguardando apenas 

Juqueí II. Com isto está angariando junto ao SUS recursos para investimento na ambiência 

e capacitação com vistas a ofertarem serviços que assegurem maior acesso e qualidade, 

de acordo com as necessidades concretas da população. 
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6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS Período 12/2018 

 

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação 

Adm. Do 
Estabelecimento 

Formas de 
contratação 

CBOs 

médicos 

CBOs 

enfermeiro 

CBOs 

(outros) nível 

superior 

CBOs 

(outros) nível 

médio 

CBOs ACS 

 
 
 
 
 
 
 

Pública (NJ grupo 1, 
ou 201-1, 

203-8) 

Estatutários e 

empregados 

públicos (0101, 

0102) 

- - - - 122 

Autônomos (0209, 
0210) 

- - - - - 

Residentes e 

estagiários (05, 06) 

- - - - - 

Bolsistas (07) 2 - - - - 

Intermediados por 

outra entidade (08) 

-    20 

Informais (09) - - - - - 

Contratos 
temporários e 

cargos em 

comissão 

(010301, 0104) 

- - - - - 

 Celetistas (0105) - - -- - - 
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Privada (NJ grupos 

2 – exceto 201-1, 

203-8 -, 3, 4 e 5) 

Autônomos (0209, 
0210) 

- - - - - 

Residentes e 

estagiários (05, 06) 

- - - - - 

Bolsistas (07) - - - - - 

Intermediados por 

outra entidade (08) 

- - - - - 

Informais (09) - - - - - 

Servidores públicos 

cedidos para a 

iniciativa 

privada (10) 

- - - - - 

Contratos 
temporários e 

cargos em 

comissão 

(010302, 0104) 

- - - - - 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) Data da consulta: 
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7. Programação Anual de Saúde – PAS 
 

7.1 Diretrizes, objetivos e metas  
 
 
EIXO I- QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE 
 
Objetivo Geral: Reorganizar a atenção básica, privilegiando a estratégia de saúde da família e desenvolvendo ações integrais, ampliação 
do acesso da população, com redução de desigualdades e aperfeiçoamento da qualidade e resolubilidade das ações e serviços de 
saúde. 
 

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2018 – CONFORME LDO/LOA 

Fonte 01 –               
Tes. Municipal 

Fonte 02 –           
Rec. Estadual 

Fonte 05 –           
Rec. Federal 

TOTAL 

R$ 2.984.500,00 R$ - R$ - R$ - 

 
 

Objetivo Específico: Cobertura do PSF, redução de desigualdades e aperfeiçoamento das ações na Atenção Básica. 

Meta: Expandir e fortalecer a Atenção Básica de Saúde, dentro do conceito da Saúde da Família garantindo a universalização do acesso 
aos serviços de saúde. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Rearticular a integração da Atenção Básica com as demais áreas de 
atenção à saúde. 

Atenção Primária 
Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 

Implementar a mudança no modelo assistencial à saúde, com 
centralidade na Atenção Básica, como garantia ao direito humano ao 

acesso à saúde da população. 
Atenção Primária 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 

Elaborar projetos para captação de recursos junto a SES e o MS. 
Atenção Primária 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado (PMAQ) 

Elaborar o projeto de ampliação das equipes do PSF. 
Atenção Primária 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado (3 novas 
equipes) 
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Objetivo Específico: Cobertura do PSF, redução de desigualdades e aperfeiçoamento das ações na Atenção Básica. 

Meta: Ampliar a Estratégia de Saúde da Família – ESF em 100% da área de cobertura do município. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Elaborar o projeto de ampliação das equipes do PSF. Credenciado 3 
novas equipes 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Cobertura do PSF, redução de desigualdades e aperfeiçoamento das ações na Atenção Básica. 

Meta: Ampliar o quadro de profissionais da equipe de PSF 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Rearticular a integração da Atenção Básica com as demais áreas de 
atenção à saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 

Elaborar o projeto de ampliação das equipes do PSF. Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Saúde Bucal - Atingir o pleno funcionamento do sistema de atenção em saúde bucal para adultos e crianças, incluindo 
a referência para exames de alta complexidade, assegurando a oferta de próteses e outros procedimentos, como a ortodontia e ortopedia 

funcional 

Metas: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde bucal 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 100% das 
Unidades de Saúde. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a Dezembro 

Realizado 
Feito uma vez 
ao ano junto 

com a 
campanha da 

Influenza 

Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem realizadas 
sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, inseridas na 

agenda de atendimento. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a Dezembro 

Realizado 
Os protocolos 
já existiam e 

foram 
revisados 
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Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde Bucal 
Departamento de Saúde 

Bucal 
Janeiro a Dezembro 

Realizado 
Foram 6 

capacitações 
realizadas 

Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, que visem 
a ampliação das ações do clínico-geral na Atenção Básica 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a Dezembro 

Realizado 
Com a 

implantação, 
houve uma 

ampliação das 
ações dentro 
dos serviços 

programáticos 

Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF e nas 
Unidades Escolares 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a Dezembro 
Realizado 

 

Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de risco de 
doenças bucais nas ações individuais e coletivas. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a Dezembro 
Realizado 

 

Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares destinado a 
transporte de pacientes para atendimentos programáticos. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a Dezembro 
Não Realizado 

 

Implementar a saúde bucal no pré-natal. 
 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a Dezembro Realizado 
 

  
 

Objetivo Específico: Saúde Bucal - Atingir o pleno funcionamento do sistema de atenção em saúde bucal para adultos e crianças, incluindo 
a referência para exames de alta complexidade, assegurando a oferta de próteses e outros procedimentos, como a ortodontia e ortopedia 

funcional 

Metas: Reorganizar a Atenção Básica em consonância com os princípios e diretrizes do SUS e com a Política Nacional de Saúde Bucal, 
garantindo a promoção, prevenção e recuperação da Saúde Bucal da população 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 100% das Unidades de 
Saúde. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
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Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem realizadas 
sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, inseridas na agenda de 

atendimento. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde Bucal Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, que visem a 
ampliação das ações do clínico-geral na Atenção Básica 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF e nas Unidades 
Escolares 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de risco de doenças 
bucais nas ações individuais e coletivas. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares destinado a transporte 
de pacientes para atendimentos programáticos. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Não Realizado 
 

Implementar a saúde bucal no pré-natal. Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Saúde Bucal - Atingir o pleno funcionamento do sistema de atenção em saúde bucal para adultos e crianças, incluindo 
a referência para exames de alta complexidade, assegurando a oferta de próteses e outros procedimentos, como a ortodontia e ortopedia 

funcional. 

Metas: Realizar diagnósticos epidemiológicos em saúde bucal, por amostragem, cobrindo todo município. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 100% das Unidades de Saúde. Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem realizadas 
sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, inseridas na agenda de 

atendimento. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde Bucal Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
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Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, que visem a ampliação das 
ações do clínico-geral na Atenção Básica 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF e nas Unidades Escolares Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de risco de doenças bucais nas 
ações individuais e coletivas. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares destinado a transporte de 
pacientes para atendimentos programáticos. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implementar a saúde bucal no pré-natal. Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

 
 

 

Objetivo Específico: Saúde Bucal - Atingir o pleno funcionamento do sistema de atenção em saúde bucal para adultos e crianças, incluindo a 
referência para exames de alta complexidade, assegurando a oferta de próteses e outros procedimentos, como a ortodontia e ortopedia 

funcional 

Metas: Melhorar o índice de cobertura de Procedimentos Coletivos em Saúde Bucal. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 100% das Unidades de 
Saúde. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem realizadas 
sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, inseridas na agenda de 

atendimento. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde Bucal Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, que visem a ampliação 
das ações do clínico-geral na Atenção Básica 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF e nas Unidades 
Escolares 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
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Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de risco de doenças bucais 
nas ações individuais e coletivas. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares destinado a transporte de 
pacientes para atendimentos programáticos. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implementar a saúde bucal no pré-natal. Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Saúde Bucal - Atingir o pleno funcionamento do sistema de atenção em saúde bucal para adultos e crianças, incluindo a 
referência para exames de alta complexidade, assegurando a oferta de próteses e outros procedimentos, como a ortodontia e ortopedia 

funcional 

Metas: Melhoria do acesso da população ao tratamento odontológico nas UBS. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 100% das Unidades de Saúde. Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem realizadas 
sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, inseridas na agenda de 

atendimento. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde Bucal Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, que visem a ampliação 
das ações do clínico-geral na Atenção Básica 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF e nas Unidades Escolares Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de risco de doenças bucais 
nas ações individuais e coletivas. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares destinado a transporte de 
pacientes para atendimentos programáticos. 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
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Implementar a saúde bucal no pré-natal. Departamento de Saúde 
Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Saúde Bucal - Atingir o pleno funcionamento do sistema de atenção em saúde bucal para adultos e crianças, incluindo a 
referência para exames de alta complexidade, assegurando a oferta de próteses e outros procedimentos, como a ortodontia e ortopedia 

funcional. 

Meta: Realizar busca ativa de demanda. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 100% das Unidades de 
Saúde. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem realizadas 
sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, inseridas na agenda de 

atendimento. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde Bucal Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, que visem a 
ampliação das ações do clínico-geral na Atenção Básica 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF e nas Unidades 
Escolares 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de risco de doenças 
bucais nas ações individuais e coletivas. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares destinado a transporte 
de pacientes para atendimentos programáticos. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
 

Implementar a saúde bucal no pré-natal. Departamento de 
Saúde Bucal 

Janeiro a 
Dezembro 

Realizado 
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Objetivo Específico: Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna 

Meta: Reduzir a Mortalidade Infantil 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Manter e incrementar os programas de pré-natal e do pré-natal de risco com o objetivo de 
reduzir a mortalidade neonatal precoce e incentivar o funcionamento do Comitê de 

Mortalidade Materna, Infantil e fetal, tendo em vista as circunstâncias da ocorrência dos 
óbitos infantis e fetais. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Garantir acompanhamento do pré-natal ao puerpério a 100% das gestantes cadastradas 
na rede de serviços, conforme protocolo a ser definido. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Realizar ações educativas e orientações junto ás gestantes através dos Grupos de 
Famílias Grávidas na Atenção Básica e Cursos de Casais Grávidos (CIAMA) 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Promover entre gestores das diversas secretarias envolvidas e representantes da 
sociedade civil ações voltadas para a Primeiríssima infância 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna 

Meta: Melhorar a atenção pré-natal, parto e assistência neonatal. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Manter e incrementar os programas de pré-natal e do pré-natal de risco com o objetivo de 
reduzir a mortalidade neonatal precoce e incentivar o funcionamento do Comitê de 

Mortalidade Materna, Infantil e fetal, tendo em vista as circunstâncias da ocorrência dos 
óbitos infantis e fetais. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Garantir acompanhamento do pré-natal ao puerpério a 100% das gestantes cadastradas na 
rede de serviços, conforme protocolo a ser definido. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 
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Objetivo Específico: Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna 

Meta: Apoiar a Atenção Básica no fortalecimento da promoção e apoio ao aleitamento materno. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar ações educativas e orientações junto ás gestantes através dos 
Grupos de Famílias Grávidas na Atenção Básica e Cursos de Casais 

Grávidos (CIAMA) 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Fortalecer os grupos de famílias grávidas na Atenção Básica e ampliar o 
curso de casais grávidos do CIAMA 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Promover entre gestores das diversas secretarias envolvidas e 
representantes da sociedade civil ações voltadas para a Primeiríssima 

infância 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Semana do Bebe (previsto para maio), Hora do Mamaço (agosto) Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna 

Meta: Diminuir a mortalidade materna. 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Manter e incrementar os programas de pré-natal e do pré-natal de risco com o objetivo de 
reduzir a mortalidade neonatal precoce e incentivar o funcionamento do Comitê de 

Mortalidade Materna, Infantil e fetal, tendo em vista as circunstâncias da ocorrência dos 
óbitos infantis e fetais. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Garantir acompanhamento do pré-natal ao puerpério a 100% das gestantes cadastradas 
na rede de serviços, conforme protocolo a ser definido. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Promover entre gestores das diversas secretarias envolvidas e representantes da 
sociedade civil ações voltadas para a Primeiríssima infância 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 
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Objetivo Específico: Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna 

Meta: Viabilizar as ações do Programa SP pela Primeiríssima Infância Decreto 6528/2016 e Portaria 365/2016 (Municipais) 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Promover entre gestores das diversas secretarias envolvidas e 
representantes da sociedade civil ações voltadas para a Primeiríssima 

infância 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna 

Meta: Mobilização Comunitária 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar ações educativas e orientações junto ás gestantes através dos Grupos de Famílias 
Grávidas na Atenção Básica e Cursos de Casais Grávidos (CIAMA) 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Fortalecer os grupos de famílias grávidas na Atenção Básica e ampliar o curso de casais 
grávidos do CIAMA 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Semana do Bebe (previsto para maio), Hora do Mamaço (agosto) Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna 

Meta: Manutenção do Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Manter e incrementar os programas de pré-natal e do pré-natal de risco 
com o objetivo de reduzir a mortalidade neonatal precoce e incentivar o 
funcionamento do Comitê de Mortalidade Materna, Infantil e fetal, tendo 

em vista as circunstâncias da ocorrência dos óbitos infantis e fetais. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Garantir o acesso da criança e adolescente à rede de saúde do município. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Garantir o fornecimento de fórmulas infantis para o primeiro e segundo semestre 
de vida, para casos em que o aleitamento materno não seja possível. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Realizar campanhas de vacinação atendendo às diretrizes nacionais. Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema básico do PNI nos 
serviços de saúde e durante as campanhas de vacinação. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença diarreica e de 
doenças respiratórias como causa de internações e óbito 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, de combate à qualquer 
tipo de violência contra a criança e adolescente. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as unidades de saúde do 
Município. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Manutenção do Banco de Leite Humano Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre manejo de 
aleitamento materno para melhoria da qualidade da assistência aos bebês e mães 

durante a amamentação por meio de ações de Educação Permanente e 
Humanização em Saúde. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Educação - Inserir 
nas ações previstas pela Saúde Escolar o atendimento multiprofissional. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

 
 
 
 



[DIGITE TEXTO] 

 

45  

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Garantir 100% de puericultura as crianças de até 1 ano de vida com consultas mensais, de acordo com o protocolo de Saúde da Criança 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar campanhas de vacinação atendendo às diretrizes nacionais. Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema básico do PNI nos 
serviços de saúde e durante as campanhas de vacinação. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença diarreica e de doenças 
respiratórias como causa de internações e óbito 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as unidades de saúde do 
Município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre manejo de 
aleitamento materno para melhoria da qualidade da assistência aos bebês e mães 

durante a amamentação por meio de ações de Educação Permanente e Humanização 
em Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Assegurar índices de cobertura vacinal de pelo menos 95% em relação às vacinas do calendário básico: pólio, tetravalente, hepatite B, 
tríplice viral, Rotavirus etc, bem como 98% para BCG 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar campanhas de vacinação atendendo às diretrizes nacionais. Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema básico do PNI nos serviços 
de saúde e durante as campanhas de vacinação. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 
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Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Educação - Inserir nas 
ações previstas pela Saúde Escolar o atendimento multiprofissional. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Educação 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Educação - Inserir nas ações 
previstas pela Saúde Escolar o atendimento multiprofissional. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Reduzir a frequência da desnutrição grave e moderada em crianças, incluindo: a redução da incidência do baixo peso ao nascer e o 
controle da deficiência de Ferro e de Vitamina A. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Garantir o fornecimento de fórmulas infantis para o primeiro e segundo 
semestre de vida, para casos em que o aleitamento materno não seja 

possível. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença diarréica e de 
doenças respiratórias como causa de internações e óbito 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as unidades de saúde 
do Município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Manutenção do Banco de Leite Humano Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre 
manejo de aleitamento materno para melhoria da qualidade da assistência 
aos bebês e mães durante a amamentação por meio de ações de Educação 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Permanente e Humanização em Saúde. 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Disponibilizar cadastro e agendamento para 100% dos recém-nascidos e mães. 
 
 
 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre 
manejo de aleitamento materno para melhoria da qualidade da 

assistência aos bebês e mães durante a amamentação por meio de 
ações de Educação Permanente e Humanização em Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Realizar agendamento precoce e seguimento das crianças de risco da rede. 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema básico do PNI 
nos serviços de saúde e durante as campanhas de vacinação. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença diarreica e de 
doenças respiratórias como causa de internações e óbito 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, de combate à 
qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as unidades de saúde 
do Município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre 
manejo de aleitamento materno para melhoria da qualidade da assistência 
aos bebês e mães durante a amamentação por meio de ações de Educação 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 
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Permanente e Humanização em Saúde. 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Atender 100% da população zero a dois anos. 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema básico do PNI 
nos serviços de saúde e durante as campanhas de vacinação. 

Atenção Básica/Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença diarreica e de 
doenças respiratórias como causa de internações e óbito 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as unidades de 
saúde do Município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre 
manejo de aleitamento materno para melhoria da qualidade da assistência 
aos bebês e mães durante a amamentação por meio de ações de Educação 

Permanente e Humanização em Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Reduzir a obesidade e sobrepeso em crianças e adolescentes usuários da rede municipal de saúde. 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Garantir o fornecimento de fórmulas infantis para o primeiro e segundo 
semestre de vida, para casos em que o aleitamento materno não seja 

possível. 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença diarreica e de 
doenças respiratórias como causa de internações e óbito 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 
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Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as unidades de 
saúde do Município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Manutenção do Banco de Leite Humano Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre 
manejo de aleitamento materno para melhoria da qualidade da 

assistência aos bebês e mães durante a amamentação por meio de ações 
de Educação Permanente e Humanização em Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Educação - 
Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o atendimento 

multiprofissional. 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Reduzir as ocorrências de gravidez na adolescência com ações multidisciplinares. 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Educação - 
Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o atendimento 

multiprofissional. 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Manter parceria com o COMVIV 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, de combate a 
qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 
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Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações 
Estratégicas. 

Meta: Facilitar e ampliar acesso das crianças e dos adolescentes ao serviço de saúde, reduzindo agravos ligados a drogadição, doenças 
sexualmente transmissíveis, violência e acidentes. 

 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, de combate à 
qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Educação - 
Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o atendimento 

multiprofissional. 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações Estratégicas. 

Meta: Aumentar as notificações de violência contra a criança. 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, de combate à 
qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações Estratégicas. 

Meta: Qualificar as Equipes de Saúde da Família. 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre 
manejo de aleitamento materno para melhoria da qualidade da assistência 

aos bebês e mães durante a amamentação por meio de ações de 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 
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Educação Permanente e Humanização em Saúde. 

 
 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações Estratégicas. 

Meta: Apoiar a Atenção Básica no fortalecimento da rede de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Garantir o fornecimento de fórmulas infantis para o primeiro e segundo 
semestre de vida, para casos em que o aleitamento materno não seja 

possível. 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as unidades de 
saúde do Município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Manutenção do Banco de Leite Humano Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre 
manejo de aleitamento materno para melhoria da qualidade da assistência 

aos bebês e mães durante a amamentação por meio de ações de 
Educação Permanente e Humanização em Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 

 

Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações Estratégicas. 

Meta: Manutenção das atividades internas e extra muro do CIAMA 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as unidades de saúde 
do Município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 
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Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Meta: Promover a atenção à saúde da mulher e reduzir a morbimortalidade decorrente de doenças e agravos prevalentes 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Rastrear periodicamente a população feminina com maior risco de 
ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Desenvolver ações de rastreamento diagnóstico e tratamento do câncer 
de colo Uterino. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar os profissionais de saúde, com especial abordagem para os 
componentes do Programa de Saúde da Família, em ações de prevenção e 

detecção precoce de câncer (coleta de Papanicolau), tratamento e 
seguimento dos casos alterados, exame clínico da mama, indicação 

adequada para mamografia. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar/ intensificar ações de orientação e incentivo/ busca ativa para 
realização do exame de Papanicolau. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar ações de orientação e incentivo à realização do exame de mama Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Monitorar a qualidade dos laudos citopatológicos para prestadores do 
SUS. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de mama e punções 
dos casos necessários, conforme protocolo SUS. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Seguimento prospectivo e retrospectivo e tratamento de 100% das lesões 
precursoras (NICII e NIC III e Câncer de Colo) das citologias realizadas na 

rede pública. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Qualificar os enfermeiros da rede para a assistência ao pré-natal, pré-natal 
de risco, parto e puerpério. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar a assistência à gestante portadora do vírus HIV com a 
prevenção da transmissão vertical. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Criar fluxograma para atendimento multiprofissional em ambulatório e 
hospitalar das mulheres vitimas de violência sexual; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Treinar os profissionais envolvidos na atenção a mulher vitima de 
violência 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

  
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Meta: Diminuir a incidência e prevalência do câncer do colo de útero e da mama. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Rastrear periodicamente a população feminina sob maior risco de 
ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Desenvolver ações de rastreamento diagnóstico e tratamento do câncer 
de colo Uterino. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar os profissionais de saúde, com especial abordagem para os 
componentes do Programa de Saúde da Família, em ações de prevenção e 

detecção precoce de câncer (coleta de Papanicolau), tratamento e 
seguimento dos casos alterados, exame clínico da mama, indicação 

adequada para mamografia. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar/ intensificar ações de orientação e incentivo/ busca ativa para 
realização do exame de Papanicolau. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar ações de orientação e incentivo à realização do exame de mama Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Monitorar a qualidade dos laudos citopatológicos para prestadores do 
SUS. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de mama e punções 
dos casos necessários, conforme protocolo SUS. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Seguimento prospectivo e retrospectivo e tratamento de 100% das lesões 
precursoras (NICII e NIC III e Câncer de Colo) das citologias realizadas na 

rede pública. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Meta: Diminuir a mortalidade por câncer de mama. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Rastrear periodicamente a população feminina sob maior risco de 
ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar os profissionais de saúde, com especial abordagem para os 
componentes do Programa de Saúde da Família, em ações de prevenção 

e detecção precoce de câncer (coleta de Papanicolau), tratamento e 
seguimento dos casos alterados, exame clínico da mama, indicação 

adequada para mamografia. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar ações de orientação e incentivo à realização do exame de mama Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de mama e punções 
dos casos necessários, conforme protocolo SUS. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Meta: Ampliar o acesso das mulheres a exames preventivos para detecção precoce de câncer de colo de útero e de mama, com acesso a serviços 
de maior complexidade para diagnóstico e tratamento, quando necessário. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Rastrear periodicamente a população feminina sob maior risco de 
ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Desenvolver ações de rastreamento diagnóstico e tratamento do câncer 
de colo Uterino. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar os profissionais de saúde, com especial abordagem para os Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 



[DIGITE TEXTO] 

 

55  

componentes do Programa de Saúde da Família, em ações de prevenção 
e detecção precoce de câncer (coleta de Papanicolau), tratamento e 
seguimento dos casos alterados, exame clínico da mama, indicação 

adequada para mamografia. 

Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de mama e punções 
dos casos necessários, conforme protocolo SUS. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Meta: Diminuir a incidência e prevalência de DST/AIDS na mulher. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Implementar a assistência à gestante portadora do vírus HIV com a 
prevenção da transmissão vertical. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Meta: Garantir assistência a mulher vítima de violência sexual e qualquer outro tipo de violência doméstica 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Criar fluxograma para atendimento multiprofissional em ambulatório e 
hospitalar das mulheres vitimas de violência sexual; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Treinar os profissionais envolvidos na atenção à mulher vitima de 
violência 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 
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Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Meta: Melhorar a qualidade de atenção ao Pré-natal e Pré-natal de risco; 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Qualificar os enfermeiros da rede para a assistência ao pré-natal, pré-
natal de risco, parto e puerpério. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Meta: Reduzir a Mortalidade Materna. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Rastrear periodicamente a população feminina sob maior risco de 
ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Desenvolver ações de rastreamento diagnóstico e tratamento do câncer 
de colo Uterino. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Capacitar os profissionais de saúde, com especial abordagem para os 
componentes do Programa de Saúde da Família, em ações de 

prevenção e detecção precoce de câncer (coleta de Papanicolau), 
tratamento e seguimento dos casos alterados, exame clínico da mama, 

indicação adequada para mamografia. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

Realizar/ intensificar ações de orientação e incentivo/ busca ativa para 
realização do exame de Papanicolau. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Realizar ações de orientação e incentivo à realização do exame de 
mama 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Monitorar a qualidade dos laudos citopatológicos para prestadores do 
SUS. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de mama e 
punções dos casos necessários, conforme protocolo SUS. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 
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Seguimento prospectivo e retrospectivo e tratamento de 100% das 
lesões precursoras (NICII e NIC III e Câncer de Colo) das citologias 

realizadas na rede pública. 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

Qualificar os enfermeiros da rede para a assistência ao pré-natal, pré-
natal de risco, parto e puerpério. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Implementar a assistência à gestante portadora do vírus HIV com a 
prevenção da transmissão vertical. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Criar fluxograma para atendimento multiprofissional em ambulatório e 
hospitalar das mulheres vitimas de violência sexual; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Treinar os profissionais envolvidos na atenção a mulher vitima de 
violência 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

 
 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Meta: Manter parceria com o COMVIV 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Criar fluxograma para atendimento multiprofissional em ambulatório e 
hospitalar das mulheres vitima de violência sexual; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Treinar os profissionais envolvidos na atenção à mulher vitima de 
violência 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Meta: Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas Unidades de Saúde 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar os profissionais na organização da Atenção Básica à Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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pessoa idosa conforme Pacto pela Vida. 

Identificar a presença de filas de espera para a dispensação insumos; Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar sensibilização dos servidores e empregados para o 
atendimento diferencial e preferencial ao idoso; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Meta: Implantar protocolo de atenção ao idoso em 100% da rede municipal de saúde 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar os profissionais na organização da Atenção Básica à pessoa 
idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Promover a prevenção de agravos à saúde. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Incluir nos módulos de treinamento e capacitação dos Profissionais de 
Saúde, questões referentes ao atendimento de idosos e cuidados 

paliativos ao final da vida, com enfoque na humanização da atenção; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a recuperação 
da capacidade funcional da pessoa idosa, com incentivo às estratégias 

de promoção da saúde e envelhecimento ativo e das práticas de 
atividade física e de programas de prevenção de doenças crônicas. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Ampliar a cobertura de imunização para todas as pessoas idosas, para 
os que estejam hospitalizados ou em abrigos, buscando a ampliação 

das coberturas obtidas. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, 
incentivando o autocuidado. 

  Realizado 

Implementar ações voltadas para o tratamento e a reabilitação de 
sequelas decorrentes de doenças crônicas, mediante protocolos 

específicos; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Avaliar a situação da dispensação de correlatos do Programa de 
insumos para controle de Glicemia e de medicações para a atenção a 

HAS e DM, identificando as regiões com dificuldades; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Identificar a presença de filas de espera para a dispensação insumos;   Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Meta: Garantir o acolhimento preferencial e diferencial da pessoa idosa 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar os profissionais na organização da Atenção Básica à pessoa 
idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Identificar a presença de filas de espera para a dispensação insumos; Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar sensibilização dos servidores e empregados para o 
atendimento diferencial e preferencial ao idoso; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Meta: Implementar estratégias de prevenção e tratamento das doenças crônico-degenerativas. 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar os profissionais na organização da Atenção Básica à 
pessoa idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Promover a prevenção de agravos à saúde. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Incluir nos módulos de treinamento e capacitação dos Profissionais 
de Saúde, questões referentes ao atendimento de idosos e cuidados 
paliativos ao final da vida, com enfoque na humanização da atenção; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a recuperação Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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da capacidade funcional da pessoa idosa, com incentivo às 
estratégias de promoção da saúde e envelhecimento ativo e das 

práticas de atividade física e de programas de prevenção de doenças 
crônicas. 

Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, 
incentivando o autocuidado. 

Implementar ações voltadas para o tratamento e a reabilitação de 
sequelas decorrentes de doenças crônicas, mediante protocolos 

específicos; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 
 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Meta: Reduzir a proporção de internação por diabetes e hipertensão em idosos 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar os profissionais na organização da Atenção Básica à pessoa 
idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Promover a prevenção de agravos à saúde. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, 
incentivando o autocuidado. 

Implementar ações voltadas para o tratamento e a reabilitação de 
sequelas decorrentes de doenças crônicas, mediante protocolos 

específicos; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

Avaliar a situação da dispensação de correlatos do Programa de 
insumos para controle de Glicemia e de medicações para a atenção a 

HAS e DM, identificando as regiões com dificuldades; 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 
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Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Meta: Reduzir a taxa de mortalidade de câncer de próstata em idosos. 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar os profissionais na organização da Atenção Básica à pessoa 
idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a recuperação 
da capacidade funcional da pessoa idosa, com incentivo às estratégias 

de promoção da saúde e envelhecimento ativo e das práticas de 
atividade física e de programas de prevenção de doenças crônicas. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Meta: Implantar ações de atenção domiciliar integrada à rede básica e de média e alta complexidade; 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, incentivando 
o autocuidado. 

Implementar ações voltadas para o tratamento e a reabilitação de sequelas 
decorrentes de doenças crônicas, mediante protocolos específicos; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Meta: Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, 
diabetes e doenças respiratórias crônicas) 

 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 
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Capacitar os profissionais na organização da Atenção Básica à pessoa 
idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Promover a prevenção de agravos à saúde. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a recuperação da 
capacidade funcional da pessoa idosa, com incentivo às estratégias de 
promoção da saúde e envelhecimento ativo e das práticas de atividade 

física e de programas de prevenção de doenças crônicas. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, 
incentivando o autocuidado. 

Implementar ações voltadas para o tratamento e a reabilitação de 
sequelas decorrentes de doenças crônicas, mediante protocolos 

específicos; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

Avaliar a situação da dispensação de correlatos do Programa de insumos 
para controle de Glicemia e de medicações para a atenção a HAS e DM, 

identificando as regiões com dificuldades; 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Meta: Reduzir a taxa de acidentes incluindo quedas e fraturas em idosos. 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar os profissionais na organização da Atenção Básica à pessoa 
idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Promover a prevenção de agravos à saúde. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Incluir nos módulos de treinamento e capacitação dos Profissionais de 
Saúde, questões referentes ao atendimento de idosos e cuidados 

paliativos ao final da vida, com enfoque na humanização da atenção; 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a recuperação da 
capacidade funcional da pessoa idosa, com incentivo às estratégias de 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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promoção da saúde e envelhecimento ativo e das práticas de atividade 
física e de programas de prevenção de doenças crônicas. 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral a Saúde do Homem 

Meta: Promover o engajamento dos homens nas ações do planejamento reprodutivo e no acompanhamento do pré-natal, do parto e do pós-parto 
de suas parceiras e nos cuidados no desenvolvimento da criança, com a possibilidade real de melhoria na qualidade de vida para todas as pessoas 

envolvidas e vínculos afetivos saudáveis 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Implementar o protocolo de atendimento Pré-Natal do parceiro Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar Campanha de conscientização – Novembro Azul Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral a Saúde do Homem 

Meta: Implantar o protocolo de atendimento do Pré-natal do parceiro. 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Implementar o protocolo de atendimento Pré-Natal do parceiro Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral a Saúde do Homem 
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Meta: Implantar ações de prevenção e detecção precoce do Câncer de próstata. 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar Campanha de conscientização – Novembro Azul Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral a Saúde do Homem 

Meta: Promover Campanha de conscientização Novembro Azul: informações e orientação à população masculina, aos familiares e a comunidade 
sobre a promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação dos agravos e das enfermidades do homem; 

 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar Campanha de conscientização – Novembro Azul Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) 

Meta: Reduzir a morbimortalidade decorrentes das doenças e agravos relativos à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, prevenção e 
intervenção nestes agravos de maneira individual e coletiva. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em tratamento 
e apresentam HAS e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de 
risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção global à DM e 
HAS nos módulos de treinamento e capacitação da Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção primária, 

enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na 
Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades de Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) 

Meta: Reduzir complicações, internações e mortes relacionadas à HAS; 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, prevenção e 
intervenção nestes agravos de maneira individual e coletiva. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em tratamento 
e apresentam HAS e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de 
risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção global à DM e Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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HAS nos módulos de treinamento e capacitação da Atenção Básica. 

Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção primária, 

enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas periódicas, observando os fatores de 
risco e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na 
Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades de Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) 

Meta: Reduzir a prevalência da doença hipertensiva 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, prevenção e 
intervenção nestes agravos de maneira individual e coletiva. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro  

Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em tratamento 
e apresentam HAS e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de 
risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção global à DM e 
HAS nos módulos de treinamento e capacitação da Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção primária, 

enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas periódicas, observando os fatores de 
risco e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na 
Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades de Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) 

Meta: Reduzir complicações, internações e mortes relacionadas ao Diabetes; 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, prevenção e 
intervenção nestes agravos de maneira individual e coletiva. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em tratamento 
e apresentam HAS e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção global à DM e 
HAS nos módulos de treinamento e capacitação da Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção primária, 

enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas periódicas, observando os fatores de 
risco e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na 
Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades de Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) 

Meta: Aumentar a adesão dos portadores de Diabetes ao tratamento 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em 
tratamento e apresentam HAS e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de 
risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção primária, 

enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) 

Meta: Aumentar a adesão dos portadores de HAS ao tratamento 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em 
tratamento e apresentam HAS e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de 
risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção primária, 

enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) 

Meta: Buscar pelo diagnóstico precoce, estimular hábitos e comportamentos saudáveis. 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, prevenção e 
intervenção nestes agravos de maneira individual e coletiva. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em tratamento 
e apresentam HAS e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Constituir equipe técnica para subsidiar as equipes da Atenção Básica ao 
DM e HAS, incluindo a capacitação técnica, a confecção de protocolos 
técnicos e o cadastramento e monitorização de todos os diabéticos e 

hipertensos do município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de 
risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção global à DM e 
HAS nos módulos de treinamento e capacitação da Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção primária, 

enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas periódicas, observando os fatores de 
risco e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na 
Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades de Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) 

Meta: Garantir diagnóstico precoce e a aplicação de protocolo clínico e terapêutico para a HAS e DM 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, prevenção e 
intervenção nestes agravos de maneira individual e coletiva. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em tratamento 
e apresentam HAS e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Constituir equipe técnica para subsidiar as equipes da Atenção Básica 
ao DM e HAS, incluindo a capacitação técnica, a confecção de 

protocolos técnicos e o cadastramento e monitorização de todos os 
diabéticos e hipertensos do município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de 
risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção global à DM e 
HAS nos módulos de treinamento e capacitação da Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção primária, 

enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Realizar campanhas educativas periódicas, observando os fatores de 
risco e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na 
Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades de Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) 

Meta: Manter os pacientes diagnosticados em monitoramento, reduzindo possíveis agravos. 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de 
risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção primária, 

enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) 

Meta: Garantir o monitoramento do paciente diabético em uso de insulina 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na 
Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades de Saúde. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Vigilância Nutricional e Alimentar da População 

Meta: Diagnosticar e monitorar a situação alimentar e nutricional dos usuários da Rede Municipal de Saúde 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Elaborar um diagnóstico da situação nutricional das crianças. Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Vigilância Nutricional e Alimentar da População 

Meta: Implantar ações de prevenção para redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Elevar a promoção de alimentação saudável. (incentivar alimentação 
saudável) 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Vigilância Nutricional e Alimentar da População 

Meta: Avaliar o estado nutricional da população atendida na rede municipal de saúde e escolas, através do Sistema de Vigilância Nutricional 
SISVAN 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Elaborar um diagnóstico da situação nutricional das crianças. Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 

 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico: Garantir eficiência, qualidade e segurança na Assistência Farmacêutica. 

Meta: Promover o acesso adequado à assistência farmacêutica, de modo a contemplar os diferentes programas de atenção à saúde e as 
prioridades, buscando sempre o uso racional e controlado de medicamentos e adotando medidas direcionadas à redução dos custos 

desnecessários. 
 
 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, identificando os 
recursos que são dispensados e as dificuldades encontradas. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 

Garantir o fornecimento adequado de medicamentos, destinados ao 
tratamento das doenças-alvo dos programas de âmbito nacional, como 

tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, dentre outras. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Realizar estudo para viabilizar a ampliação da quantidade e da 
diversidade de medicamentos da assistência farmacêutica básica, de 
forma a contemplar as principais doenças e agravos de interesse da 

saúde pública. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 

Realizado (COPAME) 
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Facilitar o acesso aos medicamentos da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), de acordo com as necessidades 

dos usuários e no cumprimento dos princípios da equidade e da 
universalidade. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 

Realizado 

Promover ações para estimular o uso racional e controlado de 
medicamentos e insumos. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Parcialmente 

Realizado 
(Ação contínua) 

Avaliar permanentemente a relação de medicamentos da Atenção 
Básica, com o objetivo de melhor atender as necessidades de saúde 

da população. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Manter divulgação mensal do estoque de medicamentos a população – 
transparência 

Gerenciar os estoques das unidades clientes 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Parcialmente 

Realizado 

Garantir a gestão de estoques em tempo real 
Atenção Especializada/ 

Secundária 
Janeiro a dezembro 

Parcialmente 
Realizado 

Almoxarifado sim e 
as Unidades de 

Saúde por não haver 
sistema 

informatizado. 

 
 

Objetivo Específico: Garantir eficiência, qualidade e segurança na Assistência Farmacêutica. 

Meta: Controle eficaz de estoque para garantia de abastecimento contínuo e ininterrupto. 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, identificando os 
recursos que são dispensados e as dificuldades encontradas. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Garantir o fornecimento adequado de medicamentos, destinados ao 
tratamento das doenças-alvo dos programas de âmbito nacional, 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 
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como tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, dentre outras. 

Realizar estudo para viabilizar a ampliação da quantidade e da 
diversidade de medicamentos da assistência farmacêutica básica, de 
forma a contemplar as principais doenças e agravos de interesse da 

saúde pública. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 

Realizado 

Facilitar o acesso aos medicamentos da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), de acordo com as necessidades 

dos usuários e no cumprimento dos princípios da equidade e da 
universalidade. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 

Realizado 

Promover ações para estimular o uso racional e controlado de 
medicamentos e insumos. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Avaliar permanentemente a relação de medicamentos da Atenção 
Básica, com o objetivo de melhor atender as necessidades de saúde 

da população. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Manter divulgação mensal do estoque de medicamentos a população – 
transparência. Gerenciar os estoques das unidades clientes. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Garantir eficiência, qualidade e segurança na Assistência Farmacêutica. 

Meta: Controlar notificação de farmacovigilância (Prejudicado) 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, identificando 
os recursos que são dispensados e as dificuldades encontradas. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Garantir o fornecimento adequado de medicamentos, destinados 
ao tratamento das doenças-alvo dos programas de âmbito 

nacional, como tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, 
dentre outras. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 

Realizado 

Realizar estudo para viabilizar a ampliação da quantidade e da 
diversidade de medicamentos da assistência farmacêutica básica, 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 
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de forma a contemplar as principais doenças e agravos de 
interesse da saúde pública. 

Facilitar o acesso aos medicamentos da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), de acordo com as 

necessidades dos usuários e no cumprimento dos princípios da 
equidade e da universalidade. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 

Realizado 

Promover ações para estimular o uso racional e controlado de 
medicamentos e insumos. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Avaliar permanentemente a relação de medicamentos da Atenção 
Básica, com o objetivo de melhor atender as necessidades de 

saúde da população. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Manter divulgação mensal do estoque de medicamentos a 
população – transparência 

Gerenciar os estoques das unidades clientes 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

 

Objetivo Específico: Garantir eficiência, qualidade e segurança na Assistência Farmacêutica. 

Meta: Gestão de materiais específicos da saúde 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, identificando 
os recursos que são dispensados e as dificuldades encontradas. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Garantir o fornecimento adequado de medicamentos, destinados ao 
tratamento das doenças-alvo dos programas de âmbito nacional, 

como tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, dentre outras. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Realizar estudo para viabilizar a ampliação da quantidade e da 
diversidade de medicamentos da assistência farmacêutica básica, 

de forma a contemplar as principais doenças e agravos de interesse 
da saúde pública. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 

Realizado 

Facilitar o acesso aos medicamentos da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), de acordo com as 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 
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necessidades dos usuários e no cumprimento dos princípios da 
equidade e da universalidade. 

Promover ações para estimular o uso racional e controlado de 
medicamentos e insumos. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Avaliar permanentemente a relação de medicamentos da Atenção 
Básica, com o objetivo de melhor atender as necessidades de saúde 

da população. 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Manter divulgação mensal do estoque de medicamentos a 
população – transparência 

Gerenciar os estoques das unidades clientes 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

 
 
 
 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral ao Paciente Oncológico 

Meta: Garantir acesso aos serviços de diagnostico para detecção precoce de tumores de colo de útero, mama, colón, reto, pele, cavidade oral e 
próstata. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar busca ativa dos pacientes com câncer; 
Atenção Especializada/ 

Secundária 
Janeiro a dezembro 

Parcialmente Realizada 

Garantir o Encaminhamento do paciente para oncologista de 
referência; 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

Promover em conjunto com PSF campanhas de prevenção e 
esclarecimento sobre a doença e conscientizar a sociedade sobre a 

importância da mesma; 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 
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Objetivo Específico: Aperfeiçoar a atenção integral à pessoa portadora de deficiência 

Meta: Ampliar o acesso as órteses, próteses e meios de auxiliares de locomoção. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Efetivar convênios com as entidades especializadas em 
atendimentos a pessoa deficiente (Acalento, AACD) 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 

Realizar estudos para identificação, avaliação e verificação da atual 
situação de dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de 

locomoção 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 

 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico: Ampliar e garantir a atenção integral à Saúde Mental / Usuários de álcool e outras drogas 

Meta: Implementar a Rede de Atenção Psicossocial- Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Articulação e apoio às associações de usuários de serviços de saúde 
mental; 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 
(RENOVARTE) 

Manter a articulação com as equipes do SAMU para atendimento aos 
pacientes 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 

Elaborar parcerias com clinicas de Recuperação a usuários de álcool 
e outras drogas 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 

Promover campanhas de conscientização Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Ampliar e garantir a atenção integral à Saúde Mental / Usuários de álcool e outras drogas 

Meta: Realização de levantamento da situação de 100% dos moradores do município em hospitais psiquiátricos 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Elaborar parcerias com clinicas de Recuperação a usuários de 
álcool e outras drogas 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Ampliar e garantir a atenção integral à Saúde Mental / Usuários de álcool e outras drogas 

Meta: Reduzir o número de internações psiquiátricas por transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Elaborar parcerias com clinicas de Recuperação a usuários de álcool 
e outras drogas 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 

 

Objetivo Específico: Ampliar e garantir a atenção integral à Saúde Mental / Usuários de álcool e outras drogas 

Meta: Estabelecer parcerias com organizações governamentais e não governamentais 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Elaborar parcerias com clinicas de Recuperação a usuários de álcool 
e outras drogas 

Atenção Especializada/ 
Secundária 

Janeiro a dezembro 
Realizado 
(PROJETO 

RECOMEÇO) 
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Objetivo Específico: Ampliar e garantir a atenção integral à Saúde Mental / Usuários de álcool e outras drogas 

Meta: Realizar campanha e eventos de conscientização sobre a temática 
 
 
 
. 
 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Promover campanhas de conscientização 
Atenção Especializada/ 

Secundária 
Janeiro a dezembro 

Realizado 
(Setembro Amarelo, 
Luta antimanicomial) 

 
 

Objetivo Específico: Atenção Integral a População Negra 

Meta: Valorizar as práticas tradicionais e culturas de promoção à saúde das religiões de matriz africana, parteiras e benzedeiras 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Valorizar as práticas e culturas de promoção à saúde das religiões de 
matriz africana 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 
Realizado 

Realizar eventos em comemoração o Dia da Consciência Negra e Dia 
Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra em parceria 

com conselhos e entidades afins 
Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro 

Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Efetivar a assistência de Urgência e Emergência a toda população. 

Meta: Qualificar a rede de Atenção às Urgências e Emergências 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar recursos tecnológicos para cobertura de pacientes vítimas 
de parada cardiorrespiratórias no município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Qualificar o serviço de urgência e emergência para uso do 
acolhimento com Classificação de Risco em todas as Unidades de 

Pronto Atendimento. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Capacitar as equipes de serviços de urgência e emergência, de 
modo a prover um atendimento adequado, inclusive diagnóstico. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Efetivar a assistência de Urgência e Emergência a toda população. 

Meta: Reorganizar os serviços de Urgência e Emergência 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar recursos tecnológicos para cobertura de pacientes vítimas de 
parada cardiorrespiratórias no município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Qualificar o serviço de urgência e emergência para uso do 
acolhimento com Classificação de Risco em todas as Unidades de 

Pronto Atendimento. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar as equipes de serviços de urgência e emergência, de modo 
a prover um atendimento adequado, inclusive diagnóstico. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Efetivar a assistência de Urgência e Emergência a toda população. 

Meta: Estruturar o Sistema de Regulação de Urgência. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar recursos tecnológicos para cobertura de pacientes vítimas de 
parada cardiorrespiratórias no município. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Qualificar o serviço de urgência e emergência para uso do acolhimento 
com Classificação de Risco em todas as Unidades de Pronto 

Atendimento. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar as equipes de serviços de urgência e emergência, de modo a 
prover um atendimento adequado, inclusive diagnóstico. 

Atenção Básica/ Primária Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Ampliar o acesso e melhorar a organização e qualidade da Assistência de Médias e Altas Complexidades Ambulatorial e 
Hospitalar 

Meta: Implementar a assistência ambulatorial especializada, visando garantir a continuidade e a integralidade da atenção 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Reorganizar a Atenção Ambulatorial com efetivação do Complexo 
Regulador do Sistema de Atenção em consonância com o AME 

(Ambulatório Médico de Especialidades) 

Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Parcialmente 
Realizado 

 

Desenvolver mecanismos para articular regionalmente a Atenção 
Básica com os demais níveis de complexidade, objetivando agilizar 

o agendamento e o retorno de consultas e exames, por meio das 
centrais de regulação, garantindo a agilidade na obtenção dos 

resultados e retornos necessários. 

Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 
 
 

Objetivo Específico: Ampliar o acesso e melhorar a organização e qualidade da Assistência de Médias e Altas Complexidades Ambulatorial e 
Hospitalar 

Meta: Garantir exames de média e alta complexidade de urgência, sem referência local e regional. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Organizar a rede de atenção de média e alta complexidade de 
acordo com os modelos assistenciais e de organização de 

serviços propostos neste Plano. 

Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 

Identificar se os serviços de média complexidade estão 
oferecendo adequadamente as consultas. 

Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Ampliar o acesso e melhorar a organização e qualidade da Assistência de Médias e Altas Complexidades Ambulatorial e 
Hospitalar 

Meta: Garantir o cumprimento da oferta de procedimentos hospitalares eletivos, Pré-Programadas de média complexidade conforme pactuado 
com a Secretaria Municipal de Saúde. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Monitorar o cumprimento dos protocolos de alta complexidade Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 

Capacitar os profissionais para implementação e avaliação de 
regulação das ações de saúde em todos os níveis de complexidade. 

Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 

Reorganizar a Atenção Hospitalar Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 

Investir em reforma e aquisição de equipamentos hospitalares que se 
façam necessários. 

Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 

Garantir o modelo de atenção à saúde de acordo com os princípios e 
diretrizes do SUS, baseado nas linhas de cuidado, com referência e 

contra referência e com centrais de regulação, com garantia de acesso 
a leitos hospitalares. 

Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 

Qualificar a atenção hospitalar às urgências neonatais. Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 

Qualificar a atenção hospitalar às urgências obstétricas e avaliar os 
serviços prestados. 

Urgência / Emergência Janeiro a dezembro Realizado 

Monitorar a mortalidade e morbidade hospitalar no sistema público de 
saúde. 

Urgência / Emergência Janeiro a 
dezembro 

Realizado 

 
 
EIXO lI - APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 
Objetivo Geral: Fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde por meio da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância 
Ambiental (fatores biológicos e não biológicos) e Centro de Controle de Zoonoses, ampliando a capacidade de análise da situação de 
saúde, através de indicadores, direcionando ações efetivas. Desenvolver ações de vigilância e promoção da saúde e melhoria da 
qualidade de vida da população, com ênfase na comunicação e educação em saúde. 
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ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2018 – CONFORME LDO/LOA 

Fonte 01 –               
Tes. Municipal 

Fonte 02 –           
Rec. Estadual 

Fonte 05 –           
Rec. Federal 

TOTAL 

R$ 8.396.600,00 R$ 100,00 R$ 1.183.00,00 R$ 9.579.700,00 

 
 

Objetivo Específico: Fortalecer a Vigilância Epidemiológica e o controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis 

Meta: Atender plenamente a demanda dos programas nacionais de imunização do SUS. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Implementar campanhas de vacinação de acordo com o calendário do 
Programa Nacional de Imunização (PNI). 

Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Fortalecer a Vigilância Epidemiológica e o controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis 

Meta: Acompanhar e qualificar a cobertura vacinal. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Avaliar e monitorar as coberturas vacinais com ênfase na 
intervenção nas áreas com baixa cobertura vacinal. 

Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Fortalecer a Vigilância Epidemiológica e o controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis 

Meta: Manter elevadas e homogêneas as coberturas vacinais. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar inquéritos de coberturas vacinais nas áreas de baixa 
cobertura vacinal. 

Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Fortalecer a Vigilância Epidemiológica e o controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis 

Meta: Reduzir a incidência de dengue. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadouros de Aedes 
aegypti e Aedes albopictus nos imóveis. 

Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Fortalecer a Vigilância Epidemiológica e o controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis 

Meta: Reduzir a morbimortalidade por tuberculose 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Garantir o fornecimento da medicação para o tratamento completo e 
que o fornecimento ao paciente. 

Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
 

Adotar medidas para garantir exame de baciloscopia para tuberculose 
pulmonar aos pacientes com suspeita ou sintomas da doença. 

Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 
 
 

Objetivo Específico: Promoção, prevenção e controle de zoonoses 

Meta: Prevenir e Controlar as Zoonoses, com destaque para a Dengue e outras doenças transmitidas por vetores e animais 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Implantar ações de promoção, prevenção e controle de zoonoses 
incorporadas nas atividades de rotina de todas as unidades de 

saúde. 

Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Promoção, prevenção e controle de zoonoses 

Meta: Conscientização das comunidades sobre posse responsável de animais. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Atividades educativas e feira de adoção responsável Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Promoção, prevenção e controle de zoonoses 

Meta: Reduzir incidência de zoonoses 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Realizar campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 
 

Objetivo Específico: Implementar ações e medidas em Vigilância Sanitária 

Meta: Aprimorar a Vigilância da qualidade da água para consumo humano 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Aperfeiçoar as ações básicas de VISA. Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
Foram atingidas as 
metas de pactuação 

do programa 
(PROAGUA) 
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Objetivo Específico: Implementar ações e medidas em Vigilância Sanitária 

Meta: Monitorar a qualidade e a segurança dos produtos 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Monitorar a qualidade de alimentos por meio de inspeções 
sanitárias nos estabelecimentos que fabricam e/ou comercializam 

alimentos. 

Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Implementar ações e medidas em Vigilância Sanitária 

Meta: Desenvolver ações de comunicação e educação em saúde 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Criar espaço de divulgação de assuntos de vigilância sanitária de 
interesse da coletividade (ex.: página do cidadão na Internet, 

televisão, jornais etc.) 

Departamento de Vigilância 
em Saúde 

Janeiro a dezembro Realizado 
Todas as ações da 

VISA são veiculadas 
através da 

comunicação oficial 
da PMSS 

 
 
 
 
EIXO III – GESTÃO EM SAÚDE - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 
 
 
 
Objetivo Geral: Proporcionar o controle do sistema de Atenção à Saúde, com foco nos resultados e com base nos indicadores de saúde, 
efetivando ações de planejamento local, priorizando o modelo de gestão colegiada, tornando a gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde mais eficiente, com definição das linhas de comando e definição legal das responsabilidades e deveres. 
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ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2018 – CONFORME LDO/LOA 

Fonte 01 –               
Tes. Municipal 

Fonte 02 –           
Rec. Estadual 

Fonte 05 –           
Rec. Federal 

TOTAL 

R$ 116.349.660,00 R$ 762.200,00 R$ 17.829.940,00 R$ 134.941.800,00 

 
 

 

Objetivo Específico: Fortalecer a capacidade de gestão do Sistema único de Saúde no âmbito municipal mediante condução política, 
planejamento, organização da rede e apoio gerencial aos serviços públicos de saúde 

Meta: Elaborar e monitorar os instrumentos de planejamento do SUS:  Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2018/21, as Programações 
Anuais (PAS), Relatórios Anuais de Gestão (RAG), Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Acompanhar os indicadores de saúde propostos nos instrumentos de 
gestão 

Planejamento em Saúde Janeiro a 
dezembro 

 Realizado 

 
 
 

Objetivo Específico: Fortalecer a capacidade de gestão do Sistema único de Saúde no âmbito municipal mediante condução política, 
planejamento, organização da rede e apoio gerencial aos serviços públicos de saúde 

Meta: Realizar reestruturação organizacional a partir de uma reforma administrativa na Secretaria Municipal de Saúde. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Efetuar reestruturação administrativa, financeira e técnica. Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 

Redefinir desenho macro organizacional do SUS municipal Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 

 
 
 

Objetivo Específico: Fortalecer a capacidade de gestão do Sistema único de Saúde no âmbito municipal mediante condução política, 
planejamento, organização da rede e apoio gerencial aos serviços públicos de saúde 

Meta: Desenvolver atividades em âmbito local visando a construção coletiva de propostas para resolução de problemas comuns. 
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Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Participar efetivamente no processo de planejamento municipal. Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 

Objetivo Específico: Elaborar, monitorar e avaliar a política municipal de saúde. 

Meta: Implementar, acompanhar e rever periodicamente o Plano Municipal de Saúde. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Monitorar e revisar o Plano Municipal de Saúde e o Pacto pela 
Vida. 

Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro 
Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Elaborar, monitorar e avaliar a política municipal de saúde (planejamento, controle, regulação, auditoria) 

Meta: Implementar a regulação no SUS. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Capacitar os profissionais das centrais de regulação e os 
profissionais que atuam nas redes básica, ambulatorial e 

hospitalar quanto aos protocolos assistenciais. 

Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Elaborar, monitorar e avaliar a política municipal de saúde (planejamento, controle, regulação, auditoria) 

Meta: Reorganizar o acesso da população aos serviços de saúde 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Reorientar os fluxos operacionais de regulação. Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Parcialmente 
Realizado 
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Objetivo Específico: Fortalecer a participação da sociedade na gestão do SUS 

Meta: Garantir a participação social na gestão do SUS 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Ampliar o debate sobre a Política Municipal de Saúde Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Fortalecer a participação da sociedade na gestão do SUS 

Meta: Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Elaborar e implementar um plano/programa de capacitação 
permanente dos conselheiros de saúde, lideranças comunitárias. 

Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Fortalecer os Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde 

Meta: Implantar a Política Educação Permanente de Humanização na rede municipal de saúde 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Estruturar o Núcleo de Educação Permanente e Humanização em 
Saúde. 

Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Parcialmente 
Realizado 
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Objetivo Específico: Promover ações de educação permanente visando à valorização do servidor e melhoria da eficiência e qualidade dos 
serviços prestados ao usuário. 

Meta: Implantar Núcleo de Educação Permanente e Humanização em Saúde. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Fomentar o desenvolvimento de ações educativas compatíveis com 
indicadores epidemiológicos e ambientais. 

Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Promover ações de educação permanente visando à valorização do servidor e melhoria da eficiência e qualidade dos 
serviços prestados ao usuário. 

Meta: Realizar levantamento da necessidade de Educação Permanente junto as equipes de saúde 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Observar as especificidades locais. Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Parcialmente 
Realizado 

 
 

Objetivo Específico: Garantir que a rede de atenção tenha melhores condições de trabalho e de conforto aos usuários. Estrutura da Rede de 
Serviços – Ampliação – Manutenção - Adequação 

Meta: Adquirir novos veículos para uso nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Implementar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
médico-hospitalares, eletrodomésticos, veículos, equipamentos 

odontológicos 

Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 
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Objetivo Específico: Garantir que a rede de atenção tenha melhores condições de trabalho e de conforto aos usuários. Estrutura da Rede de 
Serviços – Ampliação – Manutenção - Adequação 

Meta: Efetuar a expansão, manutenção e adequação da rede de atenção à saúde. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Garantir a manutenção dos estoques de todos os materiais de 
consumo da rede municipal de saúde, através de atas de registro 

de preços. 

Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 
 

Implementar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
médico-hospitalares, eletrodomésticos, veículos, equipamentos 

odontológicos 

Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 
 

 
 

Objetivo Específico: Garantir suporte logístico para as ações e serviços de saúde no âmbito da rede municipal, subdivididos pelas áreas que 
compõem ou estão diretamente relacionadas às responsabilidades financeiras, administrativas e operacionais. 

Meta: Adequar a gestão orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde com inscrição no CNPJ. 

Ações Estratégicas Responsável Cronograma Status 

Reavaliar e redimensionar os contratos e convênios. Planejamento em Saúde Janeiro a dezembro Realizado 
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte 

Subfunções 

da Saúde 

Natureza 

da 

Despesa 

Receita de 

impostos e de 

transferência 

de impostos 

(receita 

própria - 

R$) 

Transferências 

de fundos à 

Fundo de 

Recursos do 

SUS, 

provenientes 

do Governo 

Federal (R$) 

Transferências 

de fundos ao 

Fundo de 

Recursos do 

SUS, 

provenientes do 

Governo 

Estadual (R$) 

Transferências 

de convênios 

destinados à 

Saúde (R$) 

Operações 

de Crédito 

vinculadas 

à Saúde 

(R$) 

Royalties do 

petróleo 

destinados à 

Saúde (R$) 

Outros 

recursos 

destinados 

à Saúde 

(R$) 

Total (R$) 
 

0 - Informações 

Complementares 

Corrente 
        

Capital 
        

122 - 

Administração 

Geral 

Corrente 
12.287.354,33 331.773,46 - - - - - 12.619.127,79 

Capital 
48.607,44 - - - - - - 48.607,44 

301 - Atenção 

Básica 

Corrente 
39.418.166,65 6.818.753,66 8.880,00 - - - - 46.245.800,31 

Capital 
125.851,33 306.255,30 - - - - - 432.106,63 

302 - 

Assistência 

Hospitalar e 

Ambulatorial 

Corrente 
67.588.027,48 16.464.619,36 - - - - - 84.052.646,84 

Capital 
241.391,26 491.263,43 - - - - - 732.654,69 

303 - Suporte 

Profilático e 

Terapêutico 

Corrente 
1.249.971,15 440.352,95 826.608,94 - - - - 2.516.933,04 

Capital 
- - - - - - - - 

304 - Vigilância 

Sanitária 

Corrente 
- 508.336,16 1.167.378,11 - - - - 1.675.714,27 

Capital 
- 5.598,80 31.179,00 - - - - 36.777,80 

305 - Vigilância 

Epidemiológica 

Corrente 
- 1.762.439,71 2.144.132,44 - - - - 100.689,02 

Capital 
- - - - - - - - 

306 - Corrente 
- 12.287.354,33 331.773,46 - - - - 12.619.127,79 
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Alimentação e 

Nutrição 
Capital 

123.261.488,68 28.292.407,18 835.488,94 - - - - 152.389.384,80 

Fonte: SIOPS 

 
 

Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS 
 

O município cumpriu 97,44% das metas pactuadas na Programação Anual de Saúde de 2018 e investiu acima do limite 

estipulado por lei que é de 15% na saúde.  

 
As metas e as estratégias propostas foram avaliadas pela equipe técnica com relação a sua pertinência na Programação 

Anual de Saúde para 2018 e foram mantidas as de pactuação nacional e estadual bem como as pactuadas no município. 

Quanto às proposituras parcialmente e não cumpridas serão revistas e se pertinentes, serão mantidas para o próximo ano de 

acordo com a necessidade do serviço, trabalhadores e dos usuários. 
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8. Indicadores de Pactuação Interfederativa 
 

N Indicador Tipo Meta 

ano 

2018 

Resultado 

Anual 
Unidade de 

Medida 

1 Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) 

pelo conjunto das 4 principais DCNT 

(doenças do aparelho circulatório, câncer, 

diabetes e 

doenças respiratórias crônicas) 

U 100 102 Número 

2 Proporção de óbitos de mulheres em idade 
fértil (10 a 49 anos) investigados. 

E 100 98,65 Percentual 

3 Proporção de registro de óbitos com causa 
básica definida 

U 95 95 Percentual 

4 Proporção de vacinas selecionadas do 

Calendário Nacional de Vacinação para 

crianças menores de dois anos de idade - 

Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-

valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice 

viral 1ª dose - com cobertura vacinal 

preconizada 

U 100 100 Percentual 

5 Proporção de casos de doenças de notificação 
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 

60 dias após notificação. 

U 95 95 Percentual 

6 Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 

U 100 100 Percentual 

7 Número de Casos Autóctones de 

Malária 
E - - Número 

8 Número de casos novos de sífilis congênita 
em menores de um ano de idade 

U 15 20 Número 

9 Número de casos novos de aids em menores de 
5 anos. 

U 0 0 Número 

10 Proporção de análises realizadas em amostras 

de água para consumo humano quanto aos 

parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez 

U 100 78 Percentual 

11 Razão de exames citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 anos na 

população residente de determinado local e a 

população da mesma faixa etária 

U 0,5 0,34 Razão 



[DIGITE TEXTO] 

 

97  

12 Razão de exames de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres de 50 

a 69 anos na população residente de 

determinado local e população da mesma 

faixa etária. 

U 0,5  Razão 

13 Proporção de parto normal no Sistema Único 
de Saúde e na Saúde Suplementar 

U 51 46 Percentual 

14 Proporção de gravidez na adolescência entre 
as faixas etárias 10 a 19 anos 

U 15 12,19 Percentual 

15 Taxa de mortalidade infantil U 11 7,7 Número 

16 Número de óbitos maternos em determinado 
período e local de residência 

U 0 0 Número 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes 
de Atenção Básica 

U 90 85 Percentual 

18 Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de Saúde do Programa 

Bolsa 

Família (PBF) 

U 74 69 Percentual 

19 Cobertura populacional estimada de saúde 
bucal na atenção básica 

U 81,81 85,5 Percentual 

20 Percentual de municípios que realizam no 

mínimo seis grupos de ações de Vigilância 

Sanitária consideradas necessárias a todos os 

municípios no ano 

U 100 100 Percentual 

21 Ações de matriciamento sistemático realizadas 
por CAPS com equipes de Atenção Básica 

E 0 0 Percentual 

22 Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% 
de cobertura de imóveis visitados para controle 

vetorial da dengue 

U 4  Número 

23 Proporção de preenchimento do campo 

ocupação 

nas notificações de agravos relacionados 

ao trabalho. 

U 100 100 Percentual 

Fonte: DRS XVII 

 
OBS: Procedimentos para a pactuação conforme Resolução CIT 08, de 24 de novembro de 
2016. 
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 Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa 

No indicador 1, verificamos a tendência para diminuição da taxa de mortalidade 

prematura (de 30 a 69 anos) em 2015 que foi 112, em 2016 e 2017 o resultado foi 104 

e em 2018 a taxa foi 102. 

No tocante do indicador 2, a série histórica que compreende de 2015 a 2018, o 

município teve a média de 98,65% de óbitos investigados. 

Na série histórica que compreende de 2015 a 2018, o município teve a média de 

92,34% de registros de óbitos com causa básica definida. 

Com exceção do ano de 2015 que obteve 50% de cobertura, os demais anos de 

2016, 2017 e 2018 obtiveram 100% o número de vacinas com cobertura alcançada. 

No indicador 5 e 6 tivemos a meta alcançada em 100% em 2018. 

O indicador 7 não se aplica em nossa região. 

A epidemia e o enfrentamento da sífilis constitui um desafio nacional e no 

município observamos um incremento de casos no ano de 2017, onde tivemos 28 

casos. Já no ano de 2018 com algumas ações de enfrentamento implementadas, esse 

número reduziu para 20 casos.  

No tocante do indicador 9, o único ano que o município apresentou um caso foi 

em 2015. 

O indicador 10 mostra que a série histórica do município revela 61% em 2015 e 

78% em 2018. 

O indicador 11 mostra série histórica de 2015 com 0,52, em 2016 0,46 e em 

2017 0,55. E até outubro 2018 tivemos 0,34. 

Em análise do indicador 12 observamos que a média da realização de exames é 

de 1500 exames por ano. Isso nos da um resultado de 0,45 em 2018. 

Na análise do indicador 13, em 2015 o município apresentou 49%. Em 2016 foi 

46%, 2017 foi de 48% e em 2018 45,6%. Observamos que houve uma queda do 

número de partos normais. 
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Ao observar o indicador 14 notamos uma melhora no indicador nesse último ano 

de 2018 que saiu de 14,54% em 2015 para 12,19% em 2018.  

Observamos uma queda no indicador 15 nesse ano de 2018, onde obtivemos 

uma taxa de 7,30. No indicador 16 observando a série histórica, obtivemos apenas um 

caso em 2015. 

O indicador 17 apresentou cobertura populacional de 85%. 

Já o indicador 18 a série histórica do município oscila entre 76% em 2015 para 

69% em 2018. 

O indicador 19 apresenta crescente melhoria e com a incorporação do 

profissional dentista na equipe de saúde da família. 

O indicador 20 permaneceu em 100%. 

No indicador 21, não há série histórica de ações de matriciamento e não houve 

ações em 2018.  

No indicador 22, o número de ciclos realizados no município no ano de 2018 foi 

de 2, com cobertura de 50%. Nos anos anteriores no ano de 2015 atingiu-se um ciclo e 

no ano de 2016 2 ciclos. 

No indicador 23 atingiu-se 100% de preenchimento do campo ocupação. 
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9. Execução Orçamentária e Financeira 
 
 

Todos os recursos foram movimentados em contas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde. A ordenação da despesa foi feita 

pelo Secretário da Saúde, em consonância com o Decreto nº. 4729, de 01/03/2010. 

 

A execução orçamentária e financeira ocorreu de acordo com a previsão inicial, além das suplementações e remanejamentos 

ocorridos ao longo do exercício, nos termos da legislação vigente. 

 

As ações e programas previstos no Plano Municipal de Saúde e Plano Plurianual foram consignadas na Lei Orçamentária Anual 

com as codificações definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e Sistema AUDESP / Tribunal de Contas do Estado, destacando-se 

sua execução, nos termos da Portaria nº. 3992/GM, de 28/12/2017 e suas alterações. 

 

 

9.1 Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa 
 
 

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção 

Subfunções Recursos 
Ordinários  

Fonte 
Livre  

Receitas de 
Impostos e de 
Transferência 
de Impostos – 

Saúde 

Transferência – 
Fundo de 

Recursos do SUS 
– Provenientes 

do Governo 
Federal  

Transferência 
– Fundo de 

Recursos do 
SUS – 

Provenientes 
do Governo 

Federal 

Transferên
cia de 

Convênios 
destinadas 

à Saúde  

Operações 
de Crédito 

vinculadas à 
Saúde 

Royalties do 
Petróleo 

destinados a 
Saúde 

Outros 
Recursos 

destinadas a 
Saúde  

Total 

Atenção 
Básica 
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Corrente 0,00 39.418.166,65 6.818.753,66 8.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.245.800,31 

Capital 0,00 125.851,33 306.255,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.106,63 

Assistência 

Hospitalar e 

Ambulatorial 

         

Corrente 0,00 67.588.027,48 16.464,619,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.052.646,84 

Capital 0,00 241.391,26 491.263,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.654,69 

Suporte 

Profilático e 

Terapêutico 

         

Corrente 0,00 1.249.971,15 440.352,95 826.608,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516.933,04 

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vigilância 

Sanitária 

         

Corrente 0,00 508.336,16 1.167.378,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675.714,27 

Capital 0,00 5.598,80 31.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.777,80 

Vigilância 

Epidemiológica 

         

Corrente 0,00 1.762.439,71 2.144.132,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.906.572,15 

Capital 0,00 9.125,82 12.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.754,82 

Alimentação 

e Nutrição 

         

Corrente 0,00 16.618,55 84.070,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.689,02 

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Outras 

Subfunções 

         

Corrente 0,00 12.287.354,33 331.773,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.619.127,79 

Capital 0,00 48.607,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.607,44 

Total 0,00 123.261.488,68 28.292.407,18 835.488,94 0,00 0,00 0,00 0,00 152.389.384,80 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012. 

 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) Data da consulta: 

 

9.2 Indicadores financeiros 
 

Indicador Valor 

1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Estado 29,97% 

1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Estado 
36,73% 

1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos 

transferidos para o Estado 

6,01% 

1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos 

transferidos para a saúde no Estado 

89,36% 

1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de 

Transferências da União para o Estado 

9,55% 

1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na 

Receita Total do Estado 

43,04% 

2.1 Despesa total com Saúde, sob a responsabilidade do Estado, por habitante 
R$ 1.878,56 
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2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 47,27% 

2.3 Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 0,05% 

2.4 Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com 

Saúde 

11,29% 

2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 0,88% 

2.6 Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 34,85% 

3.1 Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município 

com saúde 

13,88% 

3.2 % da receita própria aplicada em ASPS conforme a LC 141/2012 28,66% 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) Data da consulta: 25/03/2019 
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9.3 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 

 

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA 

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE 

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO 

ATUALIZADA 

(a) 

RECEITAS REALIZADAS 

Até o Bimestre (b) % (b / a) x 100 

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 
259.375.081,00 259.375.081,00 299.035.511,41 115,29 

Impostos s/ Transmissão "causa 

mortis" e Doação - ITCD 

145.000.000,00 145.000.000,00 188.261.330,02 129,84 

Imposto s/ Circulação de Mercad. e 

Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS 

14.610.764,00 14.610.764,00 14.080.806,89 96,37 

Imposto s/ Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA 

57.00.000,00 57.00.000,00 49.397.215,66 86,66 

Imposto de Renda Retido na Fonte - 

IRRF 

30.000.000,00 30.000.000,00 38.267.750,33 127,56 

Multas, Juros de Mora e Outros 

Encargos dos Impostos 

2.082.250,00 2.082.250,00 2.574.411,95 123,64 

Dívida Ativa dos Impostos 
8.765.287,00 8.765.287,00 3.017.982,97 34,43 

Multas, Juros de Mora e Outros 

Encargos da Dívida Ativa 

1.916.780,00 1.916.780,00 3.436.013,59 179,26 
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RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E 

LEGAIS (II) 

120.103.310,00 120.103.310,00 130.822.454,67 108,92 

Cota-Parte FPM 36.700.000,00 36.700.000,00 37.389.338,74 101,88 

Cota-Parte ITR 11.300,00 11.300,00 14.038,03 124,23 

Cota-Parte IPVA 9.569.400,00 9.569.400,00 10.644.613,14 111,24 

Cota-Parte ICMS 73.056.000,00 73.056.000,00 81.765.723,81 111,92 

Cota-Parte IPI-Exportação 448.660,00 448.660,00 656.366,71 146,29 

Compensações 

Financeiras 

Provenientes de 

Impostos e 

Transferências Constitucionais 

317.950,00 317.950,00 352.374,24 110,83 

Desoneração ICMS (LC 87/96) 317.950,00 317.950,00 352.374,24 110,83 

Outras - - - - 

DEDUÇÕES DE 

TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS 

AOS MUNICÍPIOS 

(III) 

    

Parcela do ICMS Repassada aos 

Municípios 

    

Parcela do IPVA 

Repassada aos 
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Municípios 

Parcela da Cota-Parte do IPI-

Exportação Repassada aos 

Municípios 

    

TOTAL DAS RECEITAS PARA 

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO 

EM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE 

SAÚDE (IV) = I + II - III 

379.478.391,00 379.478.391,00 429.857.966,08 113,28 

RECEITAS ADICIONAIS PARA 

FINANCIAMENTO DA SAÚDE 

PREVISÃO 

INICIAL 

PREVISÃO ATUALIZADA 

(c) 

RECEITAS REALIZADAS 

Até o 

Bimestre (d) 

% (d / c) x 100 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-

SUS 

15.508.980,00 15.508.980,00 21.730.280,03 140,11 

Provenientes da União 13.837.799,00 13.837.799,00 19.936.807,05 144,07 

Provenientes de Outros Estados 721.888,00 721.888,00 1.437.730,00 199,16 

Provenientes de Municípios - - - - 

Outras Receitas do SUS 949.293,00 949.293,00 355.742,98 37,47 

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - - 
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RECEITA DE OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO VINCULADAS À 

SAÚDE 

- - - - 

OUTRAS RECEITAS PARA 

FINANCIAMENTO DA 

SAÚDE 

- - - - 

TOTAL RECEITAS 

ADICIONAIS PARA 

FINANCIAMENTO 

DA SAÚDE 

15.508.980,00 15.508.980,00 21.730.280,03 140,11 

 

 
DESPESAS 

COM 
SAÚDE 

(Por 
Grupo 

de 
Natureza 

de 
Despesa

) 

DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

(e) 

DESPESAS EXECUTADAS 

Liquida das Até 

o 

Bimestre (f) 

Inscritas em Restos a Pagar 

não Processados (g) 

% 

(f+g)/ e) 

DESPESAS 
CORRENTES 

146.728.300,00 170.181.194,97 151.117.483,42 8.190.404,66 93,61 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

42.685.000,00 78.619.794,58 75.970.070,12 10.705,20 96,64 

Juros e Encargos da 
Dívida 

- - - - - 
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Outras Despesas Correntes 104.043.300,00 91.561.400,00 75.147.413,30  8.179.699,46 91,01 

DESPESAS DE CAPITAL 2.671.700,00 5.0710753,88 1.271.901,38  136.242,41 27,76 

Investimentos 2.669.700,00 5.0710753,88 1.271.901,38  136.242,41 27,76 

Inversões Financeiras 2.000,00 - -  - - 

Amortização da Dívida - - -  - - 

TOTAL DAS 

DESPESAS 

COM 

SAÚDE (V) 

149.400.000,00 175.252.948,85 -  160.716.031,87 91,71 

 

DESPESAS COM SAÚDE NÃO 

COMPUTADAS PARA FINS 

DE APURAÇÃO DO 

PERCENTUAL MÍNIMO 

 

DOTAÇÃO 

INICIAL 

 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

 

DESPESAS EXECUTADAS 

DESPESAS COM INATIVOS E 

PENSIONISTAS 

N/A 74.000,00 27.872,39 0,00 0,02  

DESPESA COM ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE QUE NÃO ATENDE 

AO PRINCÍPIO DE ACESSO 

UNIVERSAL 

N/A - - - 0,00 
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DESPESAS CUSTEADAS COM 

OUTROS RECURSOS 

N/A 41.423.467,33 29.127.896,12 2.084,917, 34 19,42 

Recursos de 
Transferências Sistema 
Único de Saúde - SUS 

N/A 41.423.467,33 29.127.896,12 2.084,917, 34 19,42 

Recursos de Operações de 
Crédito 

N/A - - - 0,00 

Outros Recursos N/A - - - 0,00 

OUTRAS AÇÕES E 

SERVIÇOS NÃO 

COMPUTADOS 

N/A - - - 0,00 

RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS INSCRITOS 

INDEVIDAMENTE NO 

EXERCÍCIO SEM 

DISPONIBILIDADE 

FINANCEIRA 

N/A - - 6.241.729,73  

DESPESAS CUSTEADAS 

COM DISPONIBILIDADE DE 

CAIXA VINCULADA AOS 

RESTOS A PAGAR 

CANCELADOS 

N/A - - - 0,00 



[DIGITE TEXTO] 

 

 

DESPESAS CUSTEADAS COM 

RECURSOS VINCULADOS À 

PARCELA DO PERCENTUAL 

MÍNIMO QUE NÃO FOI 

APLICADA EM AÇÕES E 

SERVIÇOS DE SAÚDE EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 

N/A - - - 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS 

COM SAÚDE NÃO 

COMPUTADAS (VI) 

N/A - - - 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS 

COM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE 

(VII) = [V(f+g) - VI(h+i)] 

N/A - - 37.482.415,58 23,32 

 

 

  Análise e considerações sobre os Indicadores Financeiros 

  Os indicadores acima têm como finalidade dar visibilidade às receitas, por meio da averiguação da capacidade de 

arrecadação dos entes federados, da dependência das transferências de impostos de outras esferas de governo, do percentual de 

transferências do SUS sobre as transferências da União e às despesas, pela informação do gasto per capita e da proporção de gastos 

com pessoal, medicamentos, investimentos e terceirizações sobre o gasto total. 
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  Os dados apontam o cumprimento da Constituição Federal no tocante ao mínimo a ser aplicado em ações e serviços 

públicos de saúde. Foram aplicados em saúde, 28,67% do total das Receitas de Impostos definida pela Constituição Federal, ou seja, 

praticamente o  dobro do mínimo determinado pela EC 29/2000, Resolução CNS nº 322, de 08/05/2003 e Lei Complementar nº 141, de 

13/01/2012. 

  Outro dado a ser destacado é o valor da despesa total com saúde por habitante, de R$ 1.876,56 
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9.4 Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de 
financiamento e programa de trabalho 
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Nos demonstrativos acima é possível avaliar e comparar a evolução da receita prevista e a arrecadada, com ênfase no grupo 
de receitas que é utilizado para a base de cálculo para aplicação mínima em ações de saúde, além dos recursos recebidos 
exclusivamente para aplicação nessa área. 

 
Com relação a despesas, pode-se identificar a evolução entre o valor inicialmente previsto, o valor atualizado após 

suplementações e remanejamentos orçamentários, comparando-os com as despesas executadas, bem como os percentuais para 
comparação; valores executados com recursos próprios e percentuais aplicados; e execução da despesa por subfunções: Atenção 
Básica, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Suporte Profilático e Terapêutico, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e 
Alimentação e Nutrição. 

 
Para o grupo de receitas de impostos líquidas e transferências constitucionais legais para apuração da aplicação em ações 

de saúde foi arrecadado 11,70%  acima do valor previsão inicial . 

 
A despesa total executada foi 11,16% maior que a dotação inicial fixada, e em comparação com a dotação atualizada, foi 

10,56% menor, porem sendo executada dentro da previsão inicial. 
  

Do total das despesas com saúde, 28,66% foram custeadas com recursos próprios do Município. 
 
 

Demonstramos abaixo a evolução de aplicação de recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde 
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15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

26,44% 

32,19% 
34,03% 

31,86% 

37,28% 37,15% 

39,74% 

36,87% 38,54% 

29,75% 28,66% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Demonstrativo da Aplicação em Saúde - Lei Complementar 141/2012 
Município de São Sebastião/SP 

MÍNIMO A APLICAR % APLICADO
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 53.224.680,67  

 61.046.346,74  

 78.815.956,79   76.151.783,64   94.215.249,13  

 95.809.647,61  

 92.811.011,81  

 103.652.700,18  

 128.446.923,81  

 119.559.352,72  

 109.617.247,00  

 425.622,38   68.223,47   129,77   643.877,37   450.555,30   364.972,48   899.664,99   443.177,07   1.109.520,02   904.729,90   835.488,94  

 10.410.257,43  

 11.764.425,28  
 11.811.848,72   12.178.455,34   13.012.502,87  

 17.489.032,63   17.024.446,39  

 12.092.953,47   12.446.550,74  

 10.823.758,05  

 24.033.664,75  

DESPESA LIQUIDADA - POR FONTE DE RECURSO 

MUNICÍPIO ESTADO UNIÃO
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10. Auditorias 
 

Nº do Processo Demandante Órgão 

Responsável pela Auditória 

Unidade Auditada Finalidade Status 

15.764/2017 
 

SECRETARIA 
DA SAÚDE 

 

AUDISUS CENTRO OFTALMOLÓGICO LN EPP 
 

Verificar a 
pertinência de 
pagamentos 

solicitados pela 
empresa contratada 
aos procedimentos 

realizados de 
vitrectomia 

 

Encerrado 
 

Recomendações - Recomenda-se atendimento a diversos requisitos legais para pagamento conforme despacho da Sec. de Assuntos Jurídicos 

 

Encaminhamentos - ENCERRADO 

 
Nº do Processo 

 
Demandante 

 

Órgão 

Responsável 

pela Auditória 

Unidade 

Auditada 

 
Finalidade 

 
Status 

4935/2018 
 

COMUS 
 
 

AUDISUS COMPLEXO HCSS 
 

verificar pertinência 
do atendimento 
adequado ao 
paciente E. F. L.  
 

Em andamento 
 

Recomendações - Sem recomendações no momento (Processo em análise) 

 

Encaminhamentos - Encaminhado para conhecimento do Secretário e providências junto ao COMUS 
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Nº do Processo 

 
Demandante 

 

Órgão Responsável 

pela Auditória 

Unidade 

Auditada 

 
Finalidade 

 
Status 

4936/2018 
 

COMUS 
 

AUDISUS COMPLEXO HCSS 
 

verificar pertinência 
do atendimento 
adequado ao 
paciente A. S. S. 
 

Em andamento 
 

Recomendações - Sem recomendações no momento (Processo em análise) 

 
 

Encaminhamentos - Encaminhado para conhecimento do Secretário e providências junto ao COMUS 
 

 
Nº do Processo 

 
Demandante 

 

Órgão Responsável 

pela Auditória 

Unidade 

Auditada 

 
Finalidade 

 
Status 

4937/2018 
 

COMUS 
 

AUDISUS COMPLEXO HCSS 
 

Verificar pertinência 
do atendimento 
adequado ao 

paciente M. E. S. C. 
 

Em andamento 
 

Recomendações - 
Sem recomendações no momento (Processo em análise) 

 
 

Encaminhamentos - 
Encaminhado para conhecimento do Secretário e providências junto ao COMUS 
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11. Análises e Considerações Gerais 
 

Análises e Considerações sobre Auditorias 
 
 

A Auditoria é um Serviço componente do Complexo Regulador, instituído pelo art. 6º 
da Lei 8.689, de 27 de julho de 1993, e regulamentado pelo Decreto nº. 1.651, de 28 de 
setembro de 1995 e Decreto Municipal 2.134/98. 
 

O Sistema Municipal de Auditoria foi implantado no Município pelo Decreto Municipal 
nº. 2.134, de 27/01/98 e a atual composição foi definida por meio das Portarias Municipais 
463, de 29/06/10; 26, de 13/01/11, 176, de 28/02/11, 468, de 10/06/11 e 721, de 31/08/11. 
 

Está regulamentado pela Lei Federal 8.689, de 27/07/93 em seu artigo 6º; Lei Federal 
8.080, de 19/09/90 em seu artigo 15º, 16º e 33º - parágrafo 4º e Decreto Federal 1.651, de 
28/08/95, tem regimento próprio devidamente aprovado e publicado na imprensa local. 
Acima está o quadro referente às auditorias realizadas em 2018. 
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12. Recomendações para o Próximo Exercício 
 
 
Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício 
 
 

Dar prosseguimento as diretrizes e objetivos propostos com a finalidade de alcançar 
as metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde (PMS) 2018-2021 e nas respectivas 
Programações Anuais de Saúde (PAS) com vistas à melhoria da qualidade dos serviços 
ofertados a população. 
 

Para o ano de 2019 estão programadas: 
Readequação do Setor de Fisioterapia no Centro de Reabilitação do Topolândia; 

 Entrega do CAPS 1, CAPS AD e uma nova Unidade Básica de Saúde no bairro do 
Jaraguá pelo Projeto BID em parceria com o Governo do Estado bem como a 
construção do CCZ na costa norte do município; 

 Reforma das Unidades de Saúde da Família de Boracéia, Barra do Una, 
barequeçaba e Morro do Abrigo, bem como da Aldeia Indígena; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wilmar Ribeiro do Prado 

Secretário Municipal de Saúde 

São Sebastião-SP 

2019 


